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আজ পপি 

১ম বর্ষ ] দ্মাসিক রহস্য ব্ৎ ১৯৩৯। হ্েন্ত কাল। [১ম সংখ্যা 

প্রী সূচন । এক্ষণে অনেক বাঙ্গালির ররর জনি এবং 
কয়েক বৎসর হইতে * আট ডিও * শুদ্ধ বাঙ্গালির 

অর্(নক নৌভাগ্যের কথা, আজি আমরা বঙ্গ- | থারা স্থাপিত হইয়া অনেকগুলি উৎরুষ্ণ চিত্র, পৌরা- 

দেশে সচিত্র সাময়িক-পত্র প্রচারে প্রবত্ব হইয়াছি। | নিক দেবাদির প্রতিমূর্তি, সুরঞ্জিত বর্ণমালা প্রভৃতি 
আরও মৌভাগ্যের কথ] যে, এই সকল চিত্র আমা- | বাঙ্গালির গৌরবজনক চিত্র কল প্রচারিত হই- 
দের জাতীয় হস্তে খোদিত হইতেছে, পঞ্চদশ বত্যর | তেছে। আমরা মে দিন আট৪,ডিও গিয়। শুণিলাম 

পূর্কে এ নন্বদ্ধে কিরূপ অবশ্থ৷ সহদয় মাত্রেই জানেন | | যে উত্ঘাহ অভাবে আজি পর্যন্ত উহার! মনোমত 

প্রায় পঞ্চবিংশতি বত্মর পুর্ষে বঙ্গভাঘ'র বিবিধার্থ | চিএ সকল খোঁদিত বা চিত্রিত করিতে পারিতেছেন 

নংগ্রহ নামে একখানিমাত্র সচিভ্রপত্র গুকাণ ! মা। বঙ্গদেশে এত রাজ! মহারাদ্|। ভারতবধীয় 

আরম্ভ হয়, এবং কতিপয় বত্মর গতে তাহার নাম | হি রাজা! মাত্রেরই এই জাতীয় উন্নতি ও মঙ্গল 
রহদ্য-সন্দর্ভ হইয়াছিল, তাহাতে যে সমস্ত উত্রুষ্ | কার্ষে নহানুক্ুতি কর! কর্তব্য । আমর] ক্লতজ্ঞচিত্তে 

চিত্র প্রদত্ত হইত, প্রকাশক মহাশয় স্পঞ্াক্ষরে নিদ্দেশ : রাজস্রী ডাক্তার শৌরিন্দ্র মোহন ঠানুর মহোদয়কে, 
করিয়াছেন যে, তত্সমুদয় চিত্রই ইংলগু হইতে আনীত ; এই মুখ্য হিতকর কার্য্যে সর্বাগ্রে অগ্রমর হইতে অনু- 
এবং শুজ্ঞন্য তিনি “ভারতবষীষ় কথক” নামক | রোধ করি । অতাবটে তিনি রাশি রাশি অর্থবান 
প্রস্তাবে বিজাতীয় কথকের বিরত আদশ খোদিত | করতঃ নঙ্গীত শান্তর পুনরদদ্ধার করিয়াছেন। দশাবতার, 
ইওয়ায় আক্ষেপ সহকারে প্রকাশ করেন যে “ভার- | ছয় রাগ, অষ্টরষ, প্রাভৃতির প্রতিমূর্তি আত্মীয় মাজে 

তের কি দুর্ভাগ্য যে, আমাদের লিখিত অভিপ্রায় | বিতরণ করিয়! শীয় জীবনের হার্কতা করিতেছেন, 

পাতে বিকৃত ভাবে খোদিত হইয়! কি অদ্ভুত আদর্শ | কিন্তু যে মকল গাধারণ হিতকর কার্য, যাহা তাহার 
পুদান করিতেছে" আমাদের বেস মনে পড়ে যে, | ন্যায় উচ্চ মস্তিফ ব্যতীত অনো নহজে ধারণা করিতে 

ঘেই হিন্ছু কথকের প্রতিমুর্তি ঠিক একটী মাচার | সক্ষম নহে, গে বিষয়ে তিনি উৎসাহ না দিলে আর 
উপরে বেদীয়৷ সাপ খেলান মত দেখা ইতেছে, এবং | কে দিবে? আমাদের অন্পুরণ তরস! ও নানুনয়ে 

কথক একখানি মোটা বনাতের কাপড় মাথায় | নিবেদন যে, ভারতের চিত্র নস্বন্ধে বহুল প্রচারের 

দিয়া প্রায় ঘোমটা দিয়! বঙিয়াছে * কি বিপরীত! | একটি সছুপায় রাজা মছোদয় ন্মন | ত্বাহা হইলে 
কিন্ত এক্ষণে আমর! মহোল্লাদ চিন্তে প্রকাশ করি- | বাঙ্গালী প্রকাশ্যে মুধ দেখাইন্ডে পারিবে, নতুবা 

ছি যেবঙ্গের আর সে অবস্থা নাই, কলিকাতা | উৎসাহভাবে আট ডিওর অবস্থা মলিন হইলে 

চিত্র বিদ্যালয় (স্কুল অবৃ আদ) স্থাপিত হওয়ায় ] আমাদের জাতীয় আর কোন্ বিষয়ে ভরসা থাকিবে? 
০ ৬ & 



'সচন!। 

আমরা গুনিয় আরও ক্ষুব্ধ হইলাম যে, আট ্,ডিও 
কয়েক খানি বাঙ্গালি লোকের ছবি ব্যতীত অধি- 

কাশ ইংরেজ বা অন্য জাতির কার্য করিতেছেন ! 
অথচ ইহা আমাদের একী জাতীয় জীবনের মূল । 

চিত্র বশ্বন্ধে রীতিমত গুণগ্রাহী না হইলে আনু 
সঙ্গীক অপর উন্নতি কার্যে পরিণত হইয়া উঠা বড় 
কঠিন ব্যাপার । সামাজিক উন্নভির চরম ফল, স্বভাব 

চিত্র ও চিত্র দ্বার] সত্য সদ্গুণের পুরক্ষার, ইহাতে 
কাহারও তর্ক বিতর্ক নাই । 

উতর চিত্র দ্বারা অতীত গৌরব ব1 ইত্ত্হাসের* 
অতীত ইতিহাস পরিষ্ক,ট হয়। মনে কর বঙ্গের শেষ 

রাজ] লক্মণসেনের শ্রীক্ষেত্র যাত্রার চিত্র ; ইহাতে 

রাজার নাম, স্বভাব, ইতিবৃত্ত ও সঙ্গে সঙ্গে ভীরুতা, 
সুজনতা এক পটে উজ্জ্বলরূপে চিত্রিত, গৃহে গৃহে সেই 

আলেখ্য লশ্ষিত, দর্শক মাত্রেই লক্ষণমেনের কাপুরু- 

যত ঘোষণ। করিবে ! সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টি মাত্র ভীরুতায় 
স্বণা দেশের প্রতি মমত] দৃঢ় হইবে । কোনু ইতি- 

হাসঃ কোন, কাব্য নাটক, কোন্ নভেল পুরাবত্ব, 

পুস্তক মধ্যে নিদ্রিত থাকিয়া! এরূপ শিক্ষা দিবে? 

তাই বলি চিত্র জীবন্ত উপদেশ, সজীব দৃষ্টান্ত ; চক্ষুম্মাণ 
দেখিতে পায় । গ্রন্থাদি শাস্ত্র অনুশীলন চাই, অধ্য- 

য়ণ চাই, উপদেশ চাই, ধারণ। চাই। আর চিত্র 

আপনাপনি দর্শন । ঘরে কুলাইয়া রাখিলেই অন্ধ 

ব্যতীত দৃষ্টিকরিবে, মানুষ হইলেই অবস্থা আলো- 
চন। করিবে, তাহার ফল নিশ্চিত। যিনি মনোবিজ্ঞান 

আলোচনা করেন তিনিই বলুন! আমরাত চিত্র 

বিদ্যার একরূপ গোড়া, নহিলে এই উৎসাহহীন 
উদ্যমহীন জড়প্রায় বঙ্গগমাজে কেন অতীত 

গৌরব লইয়৷ সচিত্রপত্র প্রচার করিতে বমিব? 
আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য চিত্র সম্বন্ধে অনুরাগ আকর্ষণ 
করতঃ (সচিত্র পত্রে ) এদেশের একটি প্রধান অভাব 
বিমোচন করা ; বিনা অর্থে এই বৃহৎ কার্ধ্য সমাধা 

হইবার উপায় নাই, আমাদের যতদূর সাধ্য,বাঙ্গালির 

দ্বার যতদূর হইতে পারে; তদ্রপ চিত্র সকল সন্লি- 

চিত রঞ্িনী 

বেশিত হইবে । গ্রাহক সংখ্যার বৃদ্ধির সহিত চিত্তরা- 

দিও বাড়িবে। পরিশেষে কৃতজ্ঞতা-চিতে ইহাও 

প্রচার করিতে সাহসী যে আমাদের এই সভণ হইতে 

বঙ্গীয় রাজ1,মহারাজা,রাণী,মহারাণী,বড় বড় খ্যাতা- 

পন্ন,রায়বাহাদূর, জমীদার ও গুণ শ্রাহী মাত্রেরই নামে 

সচিত্র খতু পত্রিক! প্রেরিত হইবে,বৎসরে ছুই টাকায় 
বাহাদের কষ্ট না হইবে অথচ এরূপ একটী জাতীয় 
উন্নতির মূল বিষয়ে উৎসাহদান তাহাদের দেশ হিতৈ- 

যিত প্রকাশ পাইবে । অধিকস্ত সাগ্ডাহিক বা সাম- 

য়িক পত্রিক সম্বন্ধে অনেফে একটী ব্যবসায়রপে 
করিয়া বইসেন £ আমাদের অনুরোধ অন্ততঃ কিছু 

দ্রিন দেখিয়া তাহারা মুল্যাদি প্রদান করিবেন | যদি 
আমর] ইহাতে র্ুতকার্ধয হই, তবে দেশীয় ক্ষমতা- 
পন্ন মাত্রেরই নিকট তখন জোর করিয়া বৎসর দুই 
টাক! গ্রহণ করিব বঙ্গভাষার প্রতি অনেকে বীত- 

রাগ, ভাল বিষয় প্রকাশ হয় না বলিয়াই এরূপ হয়, 

সুশিক্ষিত ব্যক্তি লিখিলে ন্গুশিক্ষিত পড়িবে, বিশে- 

ষতঃ কাব্য নাটকে দেশ উৎসন্ন যাইতেছে, বাঙ্গালির 
এখন কাব্য মাটক বিলাস সুখের সময় নহে, সর্ধবিধ 
সামাজিক উন্নতির পর সুখাভিলাষ সঙ্গত, এই জন্য 
আমর] সুকঠিন গণিত বিজ্ঞানাদিতেও বড় কিছু 
বলিব না। এ নকলের জন্য উপযুক্ত ও অনুরক্ত 

ব্যক্তি লিখিতেছেন, শিল্প-চিত্র, দেশীয় জীবন চরিত 

ইতিবৃত্ত ঘটিতগ্রন্থাদি এবং ভারবর্ষের পৌরাণিক 
শাস্ত্র সমূহের অনুবাদ মাত্র সমালোচনা করিব। 
সংক্ষেপতঃ[সামাজ্জিক বিষয়ে বর্ধাঙ্গীন উন্নতি কাম- 

নাই এই চিত্তরঞ্রিনী বা সচিত্র খতুপত্রিকার অন্য- 
তর উদ্দেশ্য ।) 



হেমন্ত) ১ম বর্ষ। 

শীতচর্য্যা | 
নান] মুনির নানামত, ইহা কেবল ভারতে নহে; 

পৃথিবীর তাবন্ত দেশেই এ কথা শুনিতে পাওয়া 
যায়। তবে ইউরোপ প্রভৃতি বর্তমান উন্নত দেশ 
সমূহে কোন মত-দ্বৈধ উপস্থিত হইলে প্রভূত আন্দো- 

, লন দ্বারা তাহা নিরারুত হইয়া থাকে । এক সময় 

ভারতের অবস্থাও এরূপ ছিল । তখনকার প্রাচীন 

পণ্ডিতদিগের সুমার্জিত বুদ্ধিতে অনেক দুরূহ বিষয় 
মীমাংসিত হইয়! গিয়াছে । ক্রমে দেশের অবনত 

অবস্থার উদ্ভুত অনেক গুলি তর্ক আজ পর্য্যন্ত 
অবিচারিত হইয়। রহিয়াছে । 

খতু নম্বন্ধেও ভারতে কএকচী মত দেখিতে 
পাওয়! যাঁয়। সাধারণতঃ বৈশাখাদি দ্বাদশ মান 

(ছুই ছুই মাসে এক এক খতু ধরিয়া) ক্রমশঃ গ্রীষ্ম 

বর্ষ, শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্ত এই ছয়গী খতু গণন] 
হইয়া খাঁকে। বাভট গ্রন্থে জৈষ্ঠ্যাদি দ্বাদশ মাসে 
ক্রমশঃ গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শিশির ও বসন্ত 

পরিগণিত হইয়াছে । আবার শুশ্রুতৌক্ত আযুর্ধেদ 
মতে বৈশাখাদি দ্াদশ মাঁসে ক্রমশঃ শ্রীষ্ম, গ্রারট, 

বর্ধা, শরৎ, শিশির ও বসন্ত এই ছয়টী খতু কথিত 
হইয়। থাকে, কেহ কেহ কার্তিক অগ্রহায়ণ পৌষ মাঘ 
শীত, ফাল্গুণ চৈত্র বৈশাখ জ্যেষ্ঠ গ্রীষ্ম, ও আষাঢ় 
শ্রাবণ ভাদ্র আশ্বিন বর্ধা ; এই তিনটী খু গণন। 
করেন। স্থতি শাস্ত্রে কার্তিকাদি সম্মাসে শীত 

ও বৈশাখাদি সন্মাসে গ্রীষ্ম এই দুইগি মাত্র খতু 
উক্ত হইয়াছে । *% 

সমস্ত মহান্ুভব ব্যক্তি মাত্রেই কহিয়! থাকেন 

যে, সতত দেশ কাল পাত্রের প্রতি ,বিশেষ লক্ষ্য 

রাঁখিবে। অবশ্যই কালের গতিকে খতু প্রকা- 

শেরও পরিবর্তন ঘটিতে পারে। বিশেষতঃ সকল 
উট পিস স্পা পাশপাশি শসীপীপপিপিসপি শী শা শী পিপাসা শা াশাসিপিপ পি শা শ্পিশীপি্পিশ। ০ শা ৭, 

* দেশ ভেদে খতু বিভেদ আছে, উত্তর পশ্চিম মথুরা বৃন্দা- 

ধনে শীত গ্রীক্মই গ্রবল, হেমস্ত বসন্ত সামানা ; কোন €কোন 

সময়ে অল্প বর্ষ! হয় মাত্র । 

শীতিচর্যয!। 

শান্তর সমকালীন নহে। সুতরাং পরস্পর মতের 

অনৈক্য ঘটিবে তাহার আর বিচিত্রতা কি? 
যখন কতকগুলি মতের পরম্পর পার্থক্য দ্ৃষ্ট 

হইতেছে, তখন লক্ষণানুমারে খতু নির্বাচন করা 
কর্তব্য । অর্থাৎ যে সময়ে যে খতুর স্বভার প্রকাশ. 

পায় সেই সময় তছুচিত আচরণ বিধেয়। তবে 

কখন কখন খতু বিপর্ধ্যস্ত হইয়াও এক খতৃতে ভিন্ন 
খতুর লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, মে সময়ে কেবল গ্রন্থের 

উপর নির্ভর না করিয়া উপযুক্ত চিকিৎসকের পরা- 
»মর্শ ওয়া কর্তব্য। যেহেতু খতুবিপর্য্যয় বশতঃ 

সংক্রামক পীড়া ও কখন কখন মহামারী পর্য্যন্ত 

ঘঠিয়া থাকে । বর্তমান কালে জাষ্ঠ্যাদি ঘাদশ 
মাসে ক্রমশঃ গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ হেমন্ত শিশির ও 
বসন্তের লক্ষণ লক্ষিত হয়, সুতরাং তদনুসারে খতু 

ব্যবহারও কর্তব্য | 

আদান ও বিবর্গ ভেদে বৎসর ছুই ভাগে বিভক্ত! 

তন্মধ্যে মাঘাঁদি আষাট়ান্ত ছয় মামকে আদ।ন 

কাল বা উত্তরায়ণ কহে, এই কালে নুর্্য গরতিদিন 

মাঁনবগণের বল হরণ করেন। বাধু সুর্যের অব- 

স্থান জনিত পৃথিবীর স্ষিপ্ধ গুণ খর্ধ হয় এবং 

ক্রমশঃ (আদানান্তর্গত শিশির বসন্ত ও গ্রীষ্ম এই 

তিন খতুতে) তিক্ত কষায় কটুরস প্রবল হয় ; সেই 

জন্য আদান কালকে অগ্রি গুণ প্রধান কহে । শ্রাব- 

ণাদি পৌধষান্ত এই ছয় মাস অথবা বর্ষা শরৎ হেমন্ত 
এই তিনটী খতুকে বিসর্গ বা দক্ষিণায়ণ কহছে। 
এইকালে মাঁনবগণের বল বৃদ্ধি হয় এবং শীত, মেঘ 

বটি ও বায়ু জন্য পৃথিবীর ন্বিপ্ধ গুণের আধিক্য 
হয, এজন্য ক্রমশঃ অল্প, লবণ, মধুর এই তিনগী 
রম বলবান হয়। 

চিকিৎসা শাস্ত্র মতে হেমন্ত ও শিশির এই ছুই 

খতুকে শীতকাল কহ! গিয়া থাকে; তন্মধ্যে অগ্রহায়ণ 

_ ও পৌঁষ এই দুই মাস হেমন্ত, এই কালে উত্তর দিগা- 

গত বারু উত্তরোত্তর শীতল হইতে থাকে । দিক 

সকল ধুল! ও ধুমে আচ্ছন্ন হয় । বায়স, গণ্ডার, মহিষ, 



শীতচর্ধযা। 

মেষ, হভী প্রভৃতি জীবগণ বলীয়ান হইয়। উঠে, লোধ 
প্রিয়ঙ্কু পুক্লাগ!দি (১) বক্ষ সকল কুন্থুমিত ও জলাশয়ের 

জলনির্্দল দেখায়, প্রভাতে শ্যামল দুর্বাক্ষেত্রে শিশির 

বিদ্দু সকল হীরকখণ্ডের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। 

ধান্য ক্ষেত্র হরিদ্বর্ণের পরিবর্তে সুবর্ণ বর্ণ ধারণ করে। 

শীতে জীবগণ জড়ীভূত হয়। এমন কি দ্িনমানের 
কলেবর পর্যন্ত সঙ্কৃচিত হইয়া যায়, সুতরাং তাহার 

গ্রতিদন্দণী নিশা আহ্লাদে ন্বীয় নিবিড় কায়। বিস্তার 
করে, দেখিয়। শুনিয়া সর্দ্য আপন কিরণ সম্বরণ পুর্বাক 

অগ্রি কোণ আশ্রয় করেন। 

ছুরাব্থ। নিরীক্ষণ করিয়। মিয়মাণা হনৃ। 

হেমন্ত কালে বহিঃশ্থ শীত জন্য লোমকুপ সকল 

রুদ্ধ হওয়ায় জঠরাগ্রি ্ঝণ হইয়া] উঠে, এবৎ তজ্জ- 

নিত বাহু প্রাদীপ্ড হইয়া! ক্রমশঃ রলাদি অগ্তধাতুকে 
শীণ করে (২)। অন্তএব ধ|তুর হিতজনক মধুর 

অল্পলবণ রন নেবন ও প্রদদীপ্ত অগ্নি নিবারণ জন্য 

উপযুক্ত দ্রব্য ভোজন কর্তব্য । এই কালে রাত্রের 

দণর্ঘভ্ব হেতু ভুক্ত দ্রব্য সম্যক জীর্ণ হইয়! মানবগণ 
প্রাভাতেই বুদ্ৃক্ষিত হয় সুতরাং দিন চর্ষ্যোক্ত বিধি 
অনুসারে দম্তধাবনাদি মস্ত কার্ধা করিবে (৩) 

বায়ু নাশক তৈল সমস্ত শরীরে বিশেষতঃ মস্তকে 
মঙ্দনাস্তে বাছযুদ্ধ-কুশল ব্যক্তির মহিত, অর্দকাল (8) 
পরিমিত ব্যায়াম এবং পায়ে পায়ে আকরণ করিবে । 

অনস্ভর লোধ, কৃষ্ণতিলাদি দ্বারা শরীরের ঠৈল 

এ ০ ০০ সস ০৯-৭4 আস্ আপ পপ? পপ? ৮৮ ০ পপি পাস পি পাশপাশি জাত 2০০ আহি» 

(১) গেঁদ1 ফুল, চক্রমল্িক1, আকন্দ, শীমূল, অগন্তা, কুন 

হেমন্তের প্রথমে গ্রন্ষটিত হয়, সেফালিক! পাড়ার্গায়ে 

শীত বস্ত্রাদি রত করে, শীতের পুর্ব হইতেই শীতরন্ত্র ক্রমে 

বাবহার কর! উচিত্ঞ। 

(২) উপযুক্ত আহার না করিলেই সপ্তধাতুকে ক্ষয় করে 

সপ্তধাতু যথ! রস; রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা) শুক্র। 

(৩) দিন চর্যযায় উক্ত হইয়াছে ষে প্রাতে অজীর্ণ বোধ 

হইলে দস্তপাবন বা তৈল মর্দানাদি করিবে না। 
(৪) কটা, কুক্ষি ও গণ্ডে বিদ্দু বিদ্দু ঘর্ধ নির্গত হইলে, তান্থাকে 

এক মাত্র কাল বলা যায় । 'ইছার আর্ধেকক্ষে আঙ্েক কাণ কছে। 

এবং কমলিনী ঝ্বান্তের' 

চিত্ত রঞ্জিনী। 

উঠাইয়া বিধিমত স্নান পূর্বক ম্বগনাভিবুক্ত কুস্কুম 
দ্বারা অঙ্গরাগ করিয়! অগুরু কাষ্ঠের ধুম গ্রহণ 
করিবে । মধুর অল্প লবণ-রস বিশিষ্ট দ্রব্য, হুষ্পুষ্ট 
পশু মাংস, গুড়র্ুত বা রসী নামক পাচুই মদ্য ক 
পেষিত গোধুম, মাষকলাই, ইক্ষু অথবা দুধ দ্বার! 

্রস্তুতিক্ূত নান! প্রকার খাদ্য (মিষ্টান্নাদি হৃতন অল্প, 
বসা, তৈল নুপথ্য । শৌচ কার্যে ঈষৎ উষ্ণ জল, 
শয়ন কালে আচ্ছাদানার্থ কার্পাসজ লোমজ ব। কীটজ 

গুভৃতি পাতলা অথচ উষ্ণগুণযুক্ত বস্ত্র ব্যবহার্য বিধি 

পূর্বক সূর্য কিরণ ও অগ্নি সম্তাপ গ্রহণ করিবে । 
গমন কালে সর্বদা উপানৎ ব্যবহার করা উচিত। 
এই কালে অঙ্গার অগ্নি দ্বারা উত্তপ্তিক্কুত হৃত্বিকার 
গৃহে বান করিলে শীত জনিত ক্লেশ অনুভূত হয় না। 

শুশ্রুত বলেন এই কালে গুরুপাঁক দ্রব্য আহার 

করিলে অমাজীর্ণ হয়। বস্ততঃ বর্তমান সময়ে 

কাণ্তিক অগ্রহায়ণ মাসকে ডাক্তারগরণ “ম্যালেরিয়। 
সিজন” কহেন, বিশেষতঃ কার্তিকের শেষ ও অগ্র- 

হায়ণের গ্রাথম এই খতু পরিবর্তন কালে প্রায়ই 
অত্যন্ত স্বর গ্ীড়ার প্রাবল্য দেখ। যায় । অতএব 
যদিও প্রাচীন চিকিৎস। শাস্ত্রে গুরুপাক দ্রব্য আহা- 

রের বিধি আছে তথাপি দেশকাল পাত্র বিবে- 
চনায় বর্তমান কালে হেমন্ত খতু প্রথম ভাগে লঘু- 

পাক দ্রবাই ভোজন বিহিত । 

মাঘ ও ফাল্তুণ এই দুই মান শিশির কাল, শিশিরে 

হেমন্ত অপেক্ষা অধিক পরিমাণে শীত ও রুক্ষগুণ 

গ্রবল হয়, এই জন্য হেমন্তোক্ত নিয়ম সকল সম- 
ধিক অনুশীলন করিবে । 

পল্লিগ্রামের গ্ৃহস্ত বউ ঝিদের মুখে এই সময়ের 
একটী প্রবাদ, সকলেই শুনিয়াছেন। “ কার্তিকের 
আট অন্্রাণের সাত” ইত্যাদির দ্বিতীয় চরণ 
কবিত] গৃহী মাত্রেই্জানেন । 

সম 

* আমর! বহস্চালের পরীক্ষিত শাস্ত্র বিধি মাত্রেরই পক্ষ- 

পাতী নহি তবে এক্ষেত্রকর্ধ বিধীয়তে” সর্বথ। প্রমাণ । 



হেহস্ত। ১ম বর্ষ। 

আমাদের পাঠক বর্গের মধ্যে সকলেই কিছু 
মাংসাশী নহেন, প্রত্যুতঃ মৎস্য মাংস ব্যতীত যে 
এ সময়ে আবশ্যকীয় তাপ বৃদ্ধি হয় না! তাহ! নহে । 

হরিৎ চ1 এ সময়ের উপযোগী পানীয় । বৈষ্ব 
সম্টুদায়স্থ কোন কোন ব্যক্তি গোল আলু প্রভৃতি 

সংযোগে এক রূপ নিরামিষ পলান্ন প্রস্তত করেন 

তাহাও মন্দ নহে। 
কিন্ত আজি কালি অনেকের কাছে পুরাতন মত 

মাত্রই অমান্য, অনেকে বলেন উহা মানিলে অন্ু- 

বিধা কত! কিন্ত তাহার আপনাদের পরিণাম 

চিন্তা! করেন না। উপধুর্ণপরি অনিয়মে পীড়া 
হইতে পীড়াস্তরে আক্রান্ত হন। পরিশেষে চির- 
রোগের অথব। অকাল স্বত্যুর হস্তে পড়িয়! পরিবার- 

গণের চিরশোকের কারণ হইয়া! উঠেন । 
অনেকে বাহাছুরী করিয়া হেমন্ত শীতকালে 

শীতকর সাণ্টী প্রভৃতি বস্ত্র ও ছুঃসহ নিদাঘ সময়ে 
বনাতের কোট, পেন্টলেন ব্যবহার করেন, এবং 

এই রূপ অবতার বিশেষ সজ্জিত হইয়৷ সভ্যতার 

আস সে এ ০০০০০, 

মানমিক পরিশ্রম করেন। অবিরত টানাপাখা 
চলিতেছে, খশ্ খশ. টাটী ঘড়ি ঘড়ি জল-সিক্ত হই- 
তেছে, তাহারা তাহাতেই ভুলিয়া! যান। কিন্তু 
বাহার অধীনে কর্ম করিতেছেন হয়ত তিনি উচ্চ 
বংশীয় হইলে, অপেক্ষারুত শীতল জীন্ সাটীনের 
কোট পেন্টলেন ও উপরে একটী গরদের পাত্লা 
ছোট কোট কিম্বা কাল পাত্ল। রেশমী কোট 
পরিয়। দণ্ডে দণ্ডে তুহিন বারি সেবন করিতেছেন । 
কিন্ত লম্মুখে কেরাণী বাবু শীতকালের পরিচ্ছদ 
পরিয়া বলিয়া আছেন। আমরা কল্পনা করিয়া 
এই উপম1 দিতেছি না-_-রাজধানীতে ইহার অনেক 
দৃষ্টান্ত সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। 

উন্নতিশীল ও অধ্যয়নশীলগণ এই হেমন্তের 
সুদীর্ঘ রাত্বে অর্ধরাত্রি পর্যান্ত পরিশ্রম করিতে 
পারেন। কিন্তু বহিঃস্থ হিম কোন রূপে শরীরে ন 
লাগে। গৃহের বাতায়ন আদি রুদ্ধ থাঁকিলেও কর্ণাদি 
আবরণ করত রাত্রে পাঠ কর! বিহিত । ক্রমশঃ | 

স্্০০ ০ 

রাধামোহন বারু। 

(কাটোয়া সমীপ জগদানন্দপুর ) 

“ ব্রজবাসী গুণরাশি, শাস্ত দাস্ত ধীর। 
ধ.হার অপূর্বব কীর্তি প্রস্তর মন্দির |” 

৬ ধর্খদাম বন্দেযো-- 

ভূমিকার আড়ম্বর করিতে চাইন1। ব্রজ্বাসী 
রাধামোহন বাবু যে এক জন কীত্তিমান্ পুরুষ 

ইহা বর্ধমান, নদীয়া, বীরভূম, মুরসিদাবাদ, যশোহর 

গ্রভৃতি কয়েকটী জেলার সকলেই জানেন। এই 
রাধামোহন বাবুই বহুদূরবর্তা কাশীধাম এভূতি স্থান 
হইতে জল্পথে প্রস্তর আনাইয়া লক্ষাধিক টাকা 

ব্যয় করতঃ যে পাখরের দেবমন্দির নির্মাণ করাইয়া 
বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাহার সদৃশ প্রস্তরের 
মন্দির আজি পর্যন্তও এই কয়টী জেলায় নির্মিত 
হয় নাই। 

আমর] রাধামোহন বাবুর চরিত কথার উপলক্ষে 
তৎপিত। পিতামহ ঘটিত কতিপয় প্রয়োজনীয় ইতি 



ঈ/ধামোহম বাবু । 

কত্ত অগ্সে প্রকাশ করিব । তাহাতে জানা যাইবে, থে 
লোকে কি প্রকারে আপন অবস্থা উন্নত করিতে 
পারে । 

আময়] রত পুর্ব রত্তান্ত পরিত্যাগ ফরিয়! মধ্া- 

কার আদি পুরুষ গোপালক্কব-ঘোষকেই প্রথম মূল 
স্থির করিলাম, তাহার প্রথম পক্ষের তিন পুত্র । ১ম 

বাস্থদের হয় গোবিন্দ ৩য় মাধু ঘোষ । কথিত আছে 

তাহারা তিন জনেই কৌমার অবস্থায় প্ীচৈতন্য 
মহা গ্রভুর সময়ে সন্ন্যাম ধশ্ম অবলম্বন করতঃ 
সংলার আশ্রম পরিত্যাগ পূর্বক দেশান্তরী হন । 

১৪০৭ শকে চৈতনাদেব জন্মগ্রহণ করিয়া! চব্বিশ 

বয়র বয়সে অর্থাৎ ১৪৩১ শকে মর্যাসী হন । তাহা- 

হইলে গোপাল ক্লু ঘোষের প্রথম পক্ষের তিন পুত্র 

মহাপ্রভুর সমসাময়িক । প্রায় চারিশত বর্ষ গত 
হুইল এই উত্তররাটীয় কায়স্থ ঘোষ গোষ্ঠী বঙ্গ ভূমিতে 
বিচরণ করিতেন । উত্তররাটী কায়স্থ কোন্ মময়ে 
কোথ। হইতে বঙ্গে আনিয়। বানস্থান অব্ধারণ 

করেন, ইহার আলে।চন। প্রস্ততব বিষয়ের উদ্দেশ্য 
নছে। 

জেল। মুর্শিদাবাদ কাদি নবৃডিভিজন রলোড়া 
নামক গ্রামেই ইহাদের বঙ্গের আদি বাসস্থান, অন- 

স্তর কোন কারণে নিকটবর্তী কুলাই গ্রামে বসতি 
করেন, এতা'বৎ সুদীর্ঘ কাল ইহার এই স্থানেই 

অবস্থিতি করেন, এমন কি তজ্জন্য ইহাদের জাতীয়- 

তার পরিচয় দিতে হইলে সুদ “ কুলুয়ের ঘোষ” 
বলিলেই যথে হয়। 

এদিকে প্রথম পক্ষের পুত্রত্রয় সন্ন্যাস ধন্ম অবলম্বন 

করিলে গোপাল রুষ্জের গ্রথম। পত্তীর আর সম্ভানাদি 
না হওয়ায় দ্বিতীয়বার বিবাহ করিতে বাধ্য হন। 

এই বিবাহে ক্রমান্বয়ে গোপালের বাইশ অস্ততি হয়, 
তন্মধ্যে কন্যা উনিশটী ও পুত্র তিনটী মাত্র। 
গ্রথম জলধারী দ্বিতীয় কংশারি ভূতীয় মীনধারী। 

ক্রমে এই তিন পুত্র ও উনিশ কনটার বিবাহ কার্য্য 
তৎকালীয় কুলীনের সক্ধাতি ঘরে করণ করাতে 

চিত্ত-রঞ্জিনী 

গোপালের কুলমর্যযাদ। পুর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি হইল । এমন 

কি সকলে সম্মান করিয়া তাহাকে “বাইশ বল্পভী” 

ঘর বলিয়া আদর করিতে লাগিল । 

গোপালের কনিষ্ঠ পুত্র মীনধারীর পরিবারগণ 
খশোহর কাশীখুর ও জগদানন্দপুরে আবাস গ্রহণ 

করিয়াছিলেন, গড়ভাঙ্গার বৈদ্যনাথ দিংহের কন্যা 
সিদ্ধেশ্বরীকে জগদানন্দপুর নিবাসী কুষ্ছুলাল ৰিবাহ 
করেন । 

রাধামোহন বাবুর জন্ম সম্বন্ধে একগী কিন্বদস্তী 
আছে, এস্থলে তাহা উল্লেখ আবশ্যক বোধ করিতেছি, 

মকলে বলে ক্লঞ্চছুলাল ঘোষ বনু দিন অপুত্রক থাকায় 

তদীয় একমাত্র ভগ্নী ঈশু (ঈশ্বরী) কোন সময় দেওঘর 

বা বৈদ্যনাথ দর্শনে .যাত্র! করেন, তথায় কয়দিন 

প্রায়োপবেশন করিয়া এক রাত্রে প্রত্যাদেশ পান 

যে, “বর্তমান পক্ষে তোমার জ্রাতার সন্তান হইবে 

না, তবে গড়ভাঙ্গ! গ্রামের বৈদ্যনাথ দিংহের 
একগী কন্যা আছে। আমার আদেশে তাহাকে 
বিবাহ কন্ধিলেই তদৃগর্ডে একটি মাত্র পুত্র ও এক 
কন্য। জন্মিবে?, 

অনন্তর ঈশুভগ্নী তীর্থ হইতে প্রত্যাগ্ধমন করতঃ 

সর্বাগ্রে ভ্রাতাকে বর্শস্থান হইতে আনাইলেন, এবং 

ত্বয়ং লোক পাঠাইয়া যশোহর জেলায় গড়ভাঙ্গ! 

গ্রামের বৈদ্যনাথ সিংহের কন্যার সহিত কুষ্ছুলা- 

লের বিবাহ দেওয়াইলেন, সেই কন্যা সুন্দরী ও সুল- 

ক্ষণ ছিলেন, শুনিতে পাই এই বিবাহ কৃঙ্ ছুলালের 

পঞ্চাশোর্ধ বয়ক্রমে হয়, তথাপি আশ্চর্য্য ঠদবাদেশে 

কয়েক বৎসর মধ্যে আমাদের রাধামোহন ও কন্যা 

রূপ মঞ্জরী ভূমিষ্ট হইয়াছিলেন । 
এই সময়ে-কুষ্ছুলালের অবস্থা অতি হীন ছিল। 

বাস গৃহ সামান্য পর্ণকুটীর মাত্র তাহাতেই ষপরি- 
ৰারে অতি কষ্টে থোঁকিতেন। তিনি বাল্যকালে 
নিকটবর্তী করজ গ্রামে এক মৌলবীর কাছে পারশী 
অধ্যয়ন করিতে যাইতেন। তাহাতে গৃহে আসিতে 

বেল অপরাহ্ণ হইত, এজন্য কিছু তগুল নস্ত্রে বাধিয়! 



১ম বর্ষ হেমন্ত 

লইয়। পাঠান্তে পদব্রজে আগমন কালে প্রাস্তরস্থ 

পুক্ষরিণীতে আনীত চাউল জলসিক্ত করতঃ আহার 
করিতেন কোন দিন বা চলিতে চলিতে চাল 

ভিজ] খাইতে খাইতে বাপি আমিতেন। প্রতি 

দিন প্রায় সন্ধা] সময়ে ম্ানাহার হইত । অহ]! কে 

জানে সেই কৃষ্ণছুলালের পরিবারগ্রণই এখন ঘোষ 

চৌধুরী বা রামনগ্নরের রাজ! বলিয়! সর্বত্র সমাদৃত 
হইবেন! ! 

এই চাল ভিজ। খাওয়ার অন্যতর প্রমাণ কৃষ্- 

দুলালের সংকল্পিত রাধাঁমোহন বাবুর শাপিত বর্ত- 

মান প্রস্তর মন্দিরস্থ রাধাগোবিন্দজীউর অন্যান্য 

ভোঁগের সহিত প্রতিদিন চাউল ভিজাও থাকে, 

সুতরাং ততগ্রসাদ ভোজী মাত্রেই ইহার সাক্ষী হইতে 

পারিবেন । 

রুষ্ণছুলাল তৎকালীয় গুরুমহাশয়ের পাঠ শালায় 

রাধাম়োহন বাবু। 

বাঙ্গালা লেখা পড়াও শিখিতেন, পলী পাঠশালার 
অবস্থ1, তখন কিরপ ছিল অনেকে বিদিত আছেন, 
সেখানে কাগজে (কয়গি পাঠ) কিতাবদী লেখা পড় 

হইলেই পর্য্যাণ্ড হুইত। কৃষ্ছুলাল ক্রমে এসকল 
শিখিতে লাগিলেন বটে ; কিন্তু ধাল্যকাল হইতে 
পারশীতেই তাহার অনুরাগ বেমি ছিল। তৎকালে 

মুন্সী মৌলবীর বড় আদর, কোন রকমে পারশী 
লিখিতে পড়িতে পারিলে আর কোন ভাবনা 

থাকিত না। 

এই সময়ে ইংরেজাধিকার সবে হইয়াছে মাঝ! 
দেশের সর্বত্র মুললমান শামনই প্রচলিত ; মধ্যে মধ্যে 

এক জন কাজী, কাজীর বিচার করিতেন । তখন 
যে একটু পারশী জানিত সেই মুন্সী বা! বিদ্বান্ বলিয়া 
সমাদ্বত হইত, সুতরাং অর্থাকাংক্ষী প্রায়ই পারশী 

শিখিতেন । 
ক্রমশঃ | 

৮১৯৫১ 

বারাণসী 

ভারতের শেষ লক্ষা ভুমি পুণ্য ভূমি, 

বারাঁণসি ! পাপী তাপী জরার আশ্রয় 

পেতে শান্তি তব ক্রোড়ে দিক্ দেশ ভ্রমি, 

ক্লান্ত জীব মৃত্যু মুখে আনি পায় লয়। 
২ 

.কেজানে বয়েম তব কত কাল ধরি, 

উন্নত আসনে বসি মহিষীর প্রায়; 

শাঁনিতেছ আর্ধ্য-ধন্দম একায়ত্ করি, 
মন্দির মুকুটে পরি সুবর্ণ মাথায়। 

৯১৬. 

এ যে প্রাচীন তবু লাবণ্যের রেখা, 
রহিয়াছে গাত্র পটে আজিও উজ্জ্বল । 

না! জানি ছিল যে কালে যৌবনের দেখা, 
দেখিয়! ভারত হতো। কেমন বিহ্বল । 

$ 

মমান বয়মি তব সহচরীগণ, 

হীনস্ত্রী বিভগ্ন কত আজি এ ভূতলে 3 
তোমার অনন্ত সুখ মহিমা! তপন, 

অদ্যাপি মধ্যান্ক পথে খেলে কুতৃহলে। 

৫ 

তোমার পশ্চাতে কত নগর নগরী, 
জন্সিয়৷ বিলুগ্ড হলে! অবনী ভিতরে 
তুমি যেই সেই আছ দেব কল্প পুরী, 
পরিপুর্ণ ধনরত্ব বিপণি আলয়ে। 



৩ 

র্ যী হিশির লিঃহাতা ভিনী, 
৮» জ্রততোয়া ভাগীরথী বছে পদতলে ; 

ভারতের ছু রম ছুঃখ সংবাহিনশী, 
ভাবিয়া আজিও যারে পুজিছে সকলে । 

৭ 

কত শত পরকাল সুখে অভিলাষি, 

তোমার শরীর প্রান্তে পেয়েছিল স্বান ; 
প্রকাশি কত যে তোমা ক্লৃতজ্ঞত1 রাশি, 
গাথিয়াছে ঘাট ছলে মুক্তির সোপান । 

৮ 

সহঅ নিরুদ্ধ মত আসি এক স্থানে, 
অভিন্ন দৃষ্টিতে তব তুঙ্গ তটতলে; 
নির্বিরোধে নিজ নিজ ইই ভাবি মনে, 
ভামসিছে পায়ের তব রজ ধৌত জলে, 

৯ 

কলতঃ গভীর তব পবিত্র দর্শন, 

. কহ কহ কথ! আর্ধ্য সম্ভতি হৃদয়ে ; 
শঙ্কর গৌতম ব্যাস মানন কর্ষণ, 
করিল তোমার জ্ঞান লাঙ্গল সহায়ে। 

৩ 

ভারতের পুরারত্তে অভিজ্ঞান তুমি, 
পুণ্যপুরি ! কত জাতি মস্থিল তোমারে 3 
বীরভক্তি শান্ত আদি বছুরস ভূমি) 
বহুরূপ চিন্তন শেষ পরেছ আকারে । 

| ১১ 

যেখানে টব আর্ত কৃতী পুণ্যবান, 

জন্দিয়াছে ইচ্ছিয়াছে তব অঙ্কে বাস 
ভূষিয়াছে বক্ষঃ তব সুপুত্র সমান, 

. মন্দির মালায় গাখি বিচিত্র বিন্যাস | 
| ১২ 

. তুমিও জননী সমা.ছে পুপ্য নগরী, 
ৃ এ তাহাদের ভন্ম শেষ লেপিয়া শরীরে, 
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হলি যোগে যেন যোগ বেশ শ পরি, 

সন্তান টিষয হেতু ভাগীরথী তীরে। 
৩ 

ভারতের গর্ধা যত আর্ধ্য-কুল মণি, 
একে একে আজি সব হয়েছে নির্বাণ ॥ 

আধার তোমার কণ্ঠ আজিগে! পাবনি! 

দেখাইছ রূপ যেন শোকে ভ্রিয়মাণ। 

১৪ 

উন্নতি পতন শীল সময় সাগরে, 

উঠে পড়ে জীব যেন তরঙ্গ নিচয় ; 

কিন্তু যায় যাহ] তাহা আসে পুন পরে, 

স্বভাবের ন্বভাঁব এ দেখি বিশ্বময় | 

৬১৫ 

্সাশ্চর্যট শাসন তব এত মত ভেদ, 

কাহারে। গ্রভেদ দৃ্টি দেখিল। তোমাতে । 
করি আশা কত শত তব মুলচ্ছেদ, 

্ক্রমিল না হইল রত কার্ধ্য তাতে | 

১১৬ 

স্ুরাত্বা আরঙ্গজীব ক্রুর ধর্্মদ্বেষী, 
ফ্রিতে সংহার তব ধর্ম যে সময়, 

বামেতে কোরাণ ধরি দক্ষিণেতে অসি, 

আদিল বিকট বেশে চাপিয়। হৃদয়। 

১৭ 

অনাথ। সে কালে তুমি বদ্ধ জরাতুরা, . 

ব্যভিচারে পুত্রগণ তব ক্ষীণ বল, 
সম্মুখে থাকিতে কেহ না পারিল তারা, 

লইল শরণ সবে শেষ অনিতল । 

১৮ 

ফেলিল মন্দির যত দুর্ণ চূর্ণ করি, 
স্থাপিল মস্জিদ তথা সদ! পাপমতি, 
আজি হতে আর্ধ্য ধর্ম গেল মনে করি, 

নু মী ক তোমা পতি 



১ম বর্ষ হেমন্ত। 

১৯ 

অবোধ বর্দার জাতি ইহ] না বুঝিল, 
বলে কি উন্মলে কভু যাঁর মন মুলে, 
বিনাশ চেষ্টায় শিরে যত আঘাতিল, 

ধর্মমূল মনে তত যতনে বমিল | 

স্ 0 

এত ঝড় বহিল ন1 টলিল আসন, 

অব্যয় ভাবেতে মেই মান্ধাতা হইতে, 

রাখিয়াছ পদদানত যত আর্ষগণ, 

জটিল কৌশল তব কে পারে বুঝিতে । 
২১ 

শঙ্গরের শিক্ষা শাকযসিংহের পিপ্রব, 

গৌতমের ন্যায় রণ মাংখ্যের দর্শন ; 
যাহার প্রাচীর চারি অরি পরাভব, 

কেমনে বর্বার বুদি করিবে প্রবেশ ? (লঙ্ঘন ?) 
২২ 

একেশ্বর অনীশ্বর ত্রিশ কোটিশ্বর, 

যে গৃহের মূল শির শরীর গাথনশী 
পুরাণ গনঙ্গ যার বাহিরের স্তর !, 

কোথায় প্রবেশ যাতে ন্যায়ের বাছুনী | 
২৩ 

দেখে বাহ্য দর্শা তোমা তাচ্ছল্য অন্তরে, 

প্রবেশ না করে নিশ্সে নিগুঢ পতনে ১ 

দেখিয়া আপাদ শির রচিত পাথরে, 

ভাবেন] পাথর ছড়ি উচ্চ ভাব মনে, 

২৪ 

অঙ্কুরিল ধর্ম বীজ যত এ জগতে, 

এদেহ পাষাণ তলে নিহিত সে মূল ; 
চাপিল সে স্থান আজি পুত্তল পর্বতে, 

দৃষটিরোধি আধারিল শত ভ্রান্তি ফুল। 

শ্৫ু গু 

আছে কি কোথাও হেন ধশ্ম বর্তমান, 

নাই যার পাগুলিপি তব দেহাগারে ? 

বারাণসী। 

নিবারিতে ধর্ম ভূষ্। তোমার সম্ভান, 

কেন তবে তোম। ছাড়ি যায় পরঘারে ? 

৮৬ 

কই সে চিন্তক দল যারা তব তীরে, 

আশ্রিয়া করিল কত বিপ্লব ধরায়! 

গ্রনবিল এ শরীর কত ধশ্ম বীর, 

অহে। আজি ! সে নব যেন্বপনের প্রায়। 

0 হ৭ 

জন্মিবে কি কেহ আর এ জীর্ণ শরীরে? 

গভীর ষমর্থ কোন চিশ্তক বিশাল? 

খুচাইতে জ্ঞান বলে তব ওই শিরে? 
সুদীর্ঘ কালের যত নঞ্চিত জঞ্জাল ? 

৮ 

আছে কি সে আশা পুন উঠিবে জাগিয়া ? 

তাজিয়া এ মহা ঘোর অন্তান শয়ন | 

উঠিবে কি এ শ্বশান প্রাণে সঞ্চারিয়] ! 
মর্দিতে চৌদিক পাদ শব্দিয়া ভুবন ? 

২৯ 

পুন কি তাতার, চীন, তিব্বত মিলিবে ? 

কাবুল কান্ধার নিয়া আসিবে পুজিতে ? 
ইউরোপ, আমেরিক?, মস্তকে নমিবে ? 
ফিরি কোন পদ চিহব আনিবে খজিতে? 

৩৩০ 

ভূত বর্তমান দুই তরঙ্গ মাঝারে, 
আছে যে সুনীচ দেশ আজি তুমি তায়, 

পড়িয়া আশ্রয় শুন্য কালের পাখারে 

খেলিতেছ গাণ পণে হাবু ডূবু হায় ! 

৩১ 

থাক ভাস কাল জআ্বোতে আশারে ধরিয়া, 

ভাষে যথ! অন্ুপায় নরের জীবন, 
আসে যদি কেহ কভু আবার ফিরিয়া 
তুলি ঘুচাইবে এই দুঃখের পতন ॥ 



১৩ গমালোচনা |] 
চিত্ত-রঞ্িনী। 

সমালোচনা 

ভারত সুঙ্গদ-মানিক পত্র, ঢাক! নান্নার হইতে 

বাবু অন্সিকাঁচরণ রায় কর্তৃক সম্পাদিত-__আমর! 

সরুতজ্ঞচিত্তে প্রকাশ করিতেছি, যে দ্বিতীয় খণ্ড 

ভারত-সুঙগদের চারি সংখ্য। প্রাপ্ত হইয়া আহ্লাদিত 

হইলাম । পুর্নাবঙ্গ সম্বন্ধে আমাদের অধিক কথা 

বল নিরর্৫থক । বঙ্গের যে গ্রাদেশ হইতে বান্ধব নামক 

উত্কষ্টতর মামিকপত্র প্রচারিত হইয়। সাহিত্য 

জগতের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইতেছে । *এক্ষণে 

সেই প্রদেশেই ভারত নুহৃদের জন্মঃ বলা বাহুল্য 

মাত্র যে, ভারত শ্ুুজদ প্রকৃত মুহ্ধদই বটেন, তাহার 

আঅবলম্বিত উপায়ে যদি মাময়িক পত্র গুলি যথা নিয়মে 

প্রচারিত হয়, তবে পাঁচ বর্ষের মধ্যে বঙ্গের সাহিত্য 

সম্বন্ধে অবশ্থাম্তর ঘটে । এই কয়েক সংখ্যায় যে নকল 

প্রবন্ধ ও কবিতা গ্রথিত হইয়াছে তৎমস্বন্ধে আমাদের 

আঁর অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই মাতৃভাষানুরাগী 

মাত্রেই তাহ! পাঠ করিয়। উপকৃত হইবেন | সুহদকে 

আমাদের ছুইটী প্রধান অনুরোধ আছে, প্রথমটী এই 

যে,আঁজি কালি এদেশে অনেক গুলি সাময়িক পত্র 

চলিতেছে ; তাহাদের অবলখিত বিষয় গুলি প্রায় 

একবিধ, সকলেই দুই একটী ইতিব্ৃত্ব, ২১টী বিজ্ঞান 

২।১টী দর্শন বা ২১টি উপন্যাম, কবিতা প্রচার করিয়া 

থাকেন। অবশ্য সে সকল বিষয় কোন কার্ষ্যের 

নহে তাহা বলিতেছি না। তবে নয় বত্সর মাত্র 

বঙ্গদর্শনের জন্ম, তদনুকরণে প্রায় সকল পত্র ৰাহির 

হয়, কিন্তু বঙ্কিম বাবুর ন্যায় এতিহামিক বা উপ- 

নাম 'যোজনাশক্তি কাহারই দেখিতে পাইন।। 

তাই বলিয়াই কেহ যে উপন্যান বা এতিহামিক 

প্রবন্ধ লিখিবেন ন1 তাঁহা বলিতেছি না। লিখিতে 

ইচ্ছা হয় পুস্তকাঁকারে লিখুন। সাময়িক পত্রে 

তাহার দোষ গুণ আলোচিত হউক। কিন্তু সকলেই 

নিজ নিজ পত্রিকায় দুই এক ফম্মী কেন নিরর্থক 

গল্প দিয়! পাঠকের সময় ন্ট করেন । আমাদের সে 

বিশ্রাম আমোদের সময় এখনও আইনে নাই) এখন 

সামাজিক উন্নতি চাই । আমর ভারত ম্ুহৃদকে 

নৌহার্্য ভাবে অনুরোধ করি যে তিনিও সামাজিক 

বিষয়ে অধিকাংশ প্রবন্ধ লিখুন | সামাজিক গ্রন্থ 

আলোচন1। করুন এমন কি এজন্য দীর্ঘ দীর্ঘ কবিতা 

আপাততঃ কিছু দিন প্রকাশ না হয় ক্ষতিকি? তবে 

অতীত গৌরবাত্বক “ভারতভাগ্য* বা “ফারা-রুদ্ধ 

শিবজীর*ন্যায় কবিতা সম্পুর্ণ অনুমোদনীয় ও প্রকাশ 
যোগ্য, তদৃবিষয়ে সংশয় মাত্র নাই। 

আদিসার সংগ্রহ প্রথমখণ্ড বঙ্গানুবাদ ইহ। 

বিখ্যাতনাম] অন্বঞ্চষির চিকিৎসা বিষয়ক মূল গ্রন্থের 
অনুবাদ শ্রীযুক্ত যোগীক্দর-চন্দ্র কবিরাজ কর্তৃক সংগৃহীত 
ও প্রকাশিত । এই অনুবাদ নম্পুর্ণ না হইলে বদিও এ 

সম্বপ্ধে বিশেষ অমালোচনা করিতে পার যায় ন! 

তথাপি ইহ1 নিশ্চিত বলা যায় যে ইহা আমাদের 

অতীতত গৌধবের অন্যতমদৃষ্টান্ত, কারণ ভারত-বর্ষের 

ইতিহান অভাবে বদিও এ সকল বিষয়ে ঠিক্ সময় 
নির্ণয় করা সুকঠিন, তথাপি ইহ] মুক্ত-কঠে বল] যায় 
যে বাঁভট আয়ংর্ষেদ, চরক, নিদান, সুশ্রত ভিন্ন 

“আদিনারসংগ্রহ'*নামে যে একগী প্রাচীন চিকিৎন। 
বিষয়ক মত আছে ইহ চিন্তা করাও স্বদেশ প্রিয় 

ব্যক্তিমাত্রেরই হছদয়োলনকর | 

অতএব অনুরোধ করি যে কবিরাক্গ মহাশয় শ্বীয় 

ব্রত উদ্যাপন করতঃ অশ্বধষির মতানুযায়ী চিকিৎসা 
দেশ বিদেশে সুপ্রচারিত করুণ । এই অনুবাদ নম্বন্ধে 

এই পর্য্যন্ত বল! যায় যে, মূল গ্রন্থ হইতে যতদূর সাধ্য 
নরল ভাবে লিখিত হইতেছে, মুদ্রাঙ্কন বিষয়ে আরও 
একটু যত্্ু লওয়া প্উচিত, কারণ একাদিক্রমে কোন 
কথ। বিন! পরিচ্ছেদে বলিলে পাঠক গণের বড় টৈরু- 

ক্তির কারণ হয় । একে ত বাঙ্গাল। ভাষার নান। দোষ 



১ম বর্ষ হেমস্ত। 

দিয়া অনেক মাহাত্বা আদে পড়িতেই সম্মত নহেন, 
তাহাতে গ্রম্থ খুলিয়! একাকার পুংক্তি পরম্পর! 

_ দেখিলে সহজেই ভীত হইয়া পড়েন। ইহার পত্র 

সর্িবেশ পঁখির আকারে ন। হইয়া! মধ্যে মধ্যে এক 

একগি পরিচ্ছেদে বিনিবেশিত হওয়। উচিত । 

উপসংহার কালে কবিরাজ মহাশয়কে আর 

একী কথা বলি, বোঁধ হয় তিনি জানেন যে বাঙ্গল! 
ভাষা উদ্ধত নব্যদলের প্রায় অরুচিকর। তবে প্রাচীন 

"পরিপোষকগণ ধীরতা সহ মূল শ্লোকের সহিত টীকা 
থাকিলেই সাগ্রহে পড়িয়। থাকেন, কেন না৷ কবিতার 

সহিত বিষয়ের প্রাচীনত্ব নকলের ধারনা আছে, 

সমালোচন]। ১১ 

এবং তাহাতে অনুবাদের ক্রগী হইলেও মুল বিষয়ের 
জন্য গ্রন্থের গৌরব সমধিক বৃদ্ধি হইবে সন্দেহ 
নাই । 

এই উপলক্ষে আধুনিক সমালোচনা সম্বন্ধে একট! 
কথ] বলিতে হইল, যদিও অভিনব গ্রশ্থের সমা- 

লোচন৷ পড়িয়া অতি অল্প সংখ্যক ব্যাক্তি আজি 

কালি গ্রশ্থাদি লইয়া! থাকেন সত্য, তথাপি প্ররূত 

সত্গ্রন্থের রীতিমত মমালোচন1 প্রচার হওয়া 
উচিন্ত নতুব! গ্রন্থকার বা গ্রন্থের নাম মাত্র উল্লেখ 
করিয়৷ ভাল মন্দ বলিয়| ফেলা কখনই উচিত 
নহে 

সপ) ০১ 

যমৃনা 
চহ 

বর্তমান দ্িলী নগরীর প্রায় ছয়ক্রোশ দক্ষিণ 
বপশ্চিমে কৃত নামকগ্রামে উপরের চিত্রিত যমুনা 
স্তম্ত স্থাপিত রহিয়াছে । এই কুতব গ্রামের পূর্ব 

নাম হস্তিনা, কৌরব দিগের ইহাই রাজধানী কখিত 
হইয়া থাকে এ পর্য্যস্ত যত দূর জানিতে পারা 

গিয়াছে, তাহাতে সাহম করিয়া বলিতে পারা 

যায় যে, যেমন কুতব গ্রাম হস্তিনার নামাস্তর, 
তেমনি কুতব মিনর ও যশুনাস্তভ্ের দ্বিতীয় নাম 

নাত্র। ৬ 

বৎকালে অনক্গ পালের দৌহিত্র আজমীরাধিপতি 
শোমেশ্বরের পুত্র পৃথথীরাজ দিল্লীর নিংহাসনে 
অধিষ্ঠান নময়ে১১১৩ শকে (১১৯১ খীঃ) চিতোর রাজ 

সমর সিংহ পৃথী রাজের সহিত মিলিত হইর। কুতব- 
উদ্দীন সেনাপতি মহন্জাদ ঘোরিকে পরাজয় ও দল বল 
সহ বন্দী করিয়া অবশেষে কৃপা! পূর্বক মুক্তি প্রদান 

করেন, মুসলমানেরা অপমানিত হইয়! ম্বদেশে 

ফিরিয়! যায় এবং পুনর্ধার ১১১৫ শকে ভারতে 

আগমন করিরাছিল, তখন হিন্দুরাঞ্জাগণ পরম্পর 

( সাঁচত্র ) 

গৃহ বিচ্ছেদে হীনবল ও একতা শুন্য হইয়া পড়ি- 

য়াছেন ; পরস্পর পরম্পরের অনিষ্ট চেষ্টায় তৎপর 
স্থতরাৎ সর্ধাশেষ হিন্ছ্রাঙ্জা পৃর্ধীরাজ পরাজিভ 

হইলেন, অনন্তর মহন্গদ ঘোরি হস্তিনার নাম স্বীয় 
প্রভুর নামে “কুত্তব* রাখিয়া! প্রথীরাজ ক্লৃত যমুন। 

স্তন্তেরও কুতবমিনর ন|ম রাখিয়া দিল, বাস্ত বিক 
যমুনা স্তম্ত কেবল মাত্র স্তন্ত বা মিনার নহে । 

দিলী অঞ্চলে লোক দাধারণ জনবাদেও অদ্যা- 

পিও শুনিতে পাওয়| যায় যে, এক মাত্র কন্যা বসল 

পুথীরাঁজ তৎকালীয় ছয় ক্রোশ দূরবর্তী যমুনা দন 
নিমিত্ব এই স্তম্ভ উচ্চতম রূপে নিশ্মাণ করান, আমরা 

যতদ্বর দেখিয়াছি তাহাতে নিরপেক্ষভাবে সাক্ষী 

দেওয়1 যায় যে, যমুনা শুশ্ডের ন্যায় উচ্চতম মিম্াণ 

ভারতবর্ষে অদ্যাঁপি বর্তমান নাই। এই স্তম্ভ সম্পূর্ণ 

হিন্দুদিগের গৃহাদির ভাবে নির্মিত, ইহার উপরের 

ঢুড়! রথাকুতি, মুমলমানের গোৌয়ারা মসজিদের ন্যায় 

নহে, এবং ইহার প্রবেশ দ্বার উত্তর দিকে, তাহাতে ও 

হিন্দুভাব, কলিকাতার অট্রালিকাঁর সহিত তুলনা 



১২ বন়্ুনা স্তম্ভ । ( সচিত্র) চিত্ত-রঞ্জিনী। 

করিলে ইহা বিংশতিততল উচ্চ ও পঙ্লিগ্রামের প্রায় | পুনঃ বলিয়াছেনঃ এবং সাইয়দ আমোদ নাম] এক 

ত্রিশ'তল উচ্চ, ইহা ক্রমশঃ যেরূপ সরু হইয়া উঠি- ! জন মুনলমান প্রধান কর্ণেল কণিংহামূকে এক পত্রে 

যাছে তাহাতে হটাৎ দেখিলে বিস্মিত হইতে হয় : 

কিন্ত আশ্চর্য প্রাচীন শিল্পীগণ ইহার মধ্য দিয়া ূ 

চক্কাকারে সোপান শ্রেণী শ্রথিত করিয়াছে । এবং : 

ইহ! 'আরও আশ্চর্যা যে প্রা সহজ বধাধিক এই : 

রহিয়াছে মতা বটে ইংরেজ গবর্ণমেন্ট উপরের চুড়াগি 
অজি কয়েক বত্নর হহন্ডে নীচে মামাইয়া লযদ্ছে 

রক্ষা! করিয়াছেন, 

উপর প্রথম বারাগার নিচে মুনলমানেরা হিন্ড *দেন- 

এবং নর্লা নিশ্সহলের কার্ণিসের 
কট 

দেবীর প্রন্তিমূর্ির প্রস্তর মকল উঠাইয়] সেই স্থানে 

আরবী ম্মক্ষরের কোরাণ কথা গ্রথিত করিয়াছে, : 
৯. 

তদব্যতীত ইহ! মেই বলকাল হইতে এক ভাবেই 

আঁছে। 

এই স্তন্ডের উদ্দধ উদ্দে মপো মধ্যে দশকদিগের 

কুতবমিনাঁর হিন্দুদের ইহা স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করেন। 

অদ্যাপিও ইহার তলদেশ খুজিয়৷ দেখিলে হিন্দুদের 

দেব-দেবী ও হিন্দু পুজার উপকরণ তৈজশাদির শঙ্ক 

ঘণ্টার প্রন্তিরপ খোদিত দেখিতে পাওয়া যায় । ইহ 

অপেক্ষা আর নিনংশয় প্রমান কি হইতে পারে? 

যাহ] হউক যমুনা স্তস্ত যে হিন্দু রাজ] পৃথ্রাজের 

নিম্রিত ইহা একরূপ প্রতিপন্ন হইল কিন্তু সাধারণ 

লোকে এই ত্তম্ত নন্বঞ্ধে যাহ! বলে একবার তদবিষয় 

অনুমরণ করা উচিত । যত্কালে প্রথীরাজ দিলীর 

নমাট তখন অবশ্য হিন্দ্র্দিগের অবরোধ প্রাথ। 

থাকিতে পারে । বিশেষতঃ এক্ষণে এই স্তন্ত যথায় 

স্থাপিত তখন ইহার চহুপ্দিকে শৌপমালা রাজপ্রানাদ- 
ময় ছিল, যমুনাস্তস্ত যতদুর উচ্চ এবং ইহাচ্ছে 

নিশ্র।মজনা পাচগী বারাণ্ড| অ।ছভে, আমরা একবার : 

বিন! বিশ্রামে একাদিক্রমে বাহিয়া দশ মিনিটে 

উপরে উঠিয়াছিল।ম । আর একখার দুই তিন স্থানে 
81৫ মিনিট বলিয়া প্রায় অন্ধ ঘণ্টা লাগে, ইহার 
কারণ, প্রথমবার কৌতুহল ও সাগ্রহে খুব তেজে 
উঠিয়াছি, তাহার পর গতি মন্দ হইয়া পড়ে, ইহাতে 

গণনা করিয়া দেখা শিয়াছে__প্রায় চারি শত সিড়ি 
আছে; তিন শত বিরাশি নংখ্য। নিডি, ইহ1 আগা- 

তন$ নিষ্্মাণ জন্য কিছু উচ্চ মোটামুগী কথায় 

্ীশিশ পীপিসীীশিশপসপাস্পাীপীস শ পপিশ শশা 

৷ উঠিতে যেরূপ ক্লেশ হয় তাহা ভূক্ত ভোগী ভ্রমণ কারি 
মাত্রেই জানেন । ইহার সোপান পরম্পরা ক্রমশঃ 

অপ্রনস্থ স্থানে গঠিত, তাহাতে কোন যানারোহণ 

করিয়। উপরে উঠ। মস্তবে ন1 ; এমন কি এক কালে 

দুই ব্যক্তি উঠতে পারে না । এবং দুই ব্যক্তি উঠা 

নামা করিতেও পারে না; তবে জিজ্ঞান্য এই যে 

একে হিন্দ্রমহিলা! তাহাতে রাজকন্যা স্বাভাবিক 

কোমলাঙ্গিনী--তিনি কিরূপে প্রতিদিন এত উচ্চে 

উঠা নামা করিতেন? যদ্দি সপ্তাহে বা মাসান্তে 
গোড়া লোহিত পাষাণ নিম্িত; মিডি গুলি পুরা- 

ইহার উচ্চত1 অনুভব করাইতে হইলে এই পর্য্যন্ত বলিতে 

পার যায় যে কলিকাত! ময়দানে যে অকৃট্যার- 

নলী মনুমেন্ট আছে তাহার দ্বিগুণ অপেক্ষা কিছু, 

কম উচ্চ মাত্র, সাঙ্গ গুণ অপেক্ষা! বেশি হইবে সন্দেহ. 

নাই । যমুনা স্তম্ত সম্বন্ধে একথাও বলিতে পার! যায় 

যে এই নির্মাণ সম্বন্ধে হউরোপীয় ভরমণকারিগণ যত- 

দ্র অনুসন্ধান করিয় জানিম্নাছেন ; মেট কাফ হিবার 

মাহেব ও অনেক মুসলমান লেখকগণও একথা পুনঃ 

উঠিয়া &াকেন জানি না, আমরা বোধ করি পুর্বে 

ইহার অদ্ধেক স্থল উচ্চ রাজপ্রাসাদ সংলগ্ন ছিল 

এবং তাহাতেই রাজ কন্যা অবশ্ঠিতি করিতেন, 

কোন সময়ে তথা হইতে উপরে উঠা তাদ্শ কঠিন 

হইতন] | তাহাতে আবার রাজপুত মহিল! ভুর্গাবাই 

ও তারাবাই*যাহাদের মধ্যে রণক্ষেত্রেও গমন 

করিয়া ছিলেন, তাহাদের ইহা অসম্ভব নহে। এসম্বন্ে 

' যতদুর নংগ্রহ করিয়াছি বলিলাম ইহার অতিরিক্ত 

| আবার পাই লিখিব, ফলতঃ যমুনা ত্তস্ত কুতৰ 

মিনার বলিয়া জগতে প্রচার হইতেছে ইহা ঠিক নহে। 



১ যমুন। 
১ম বর্ষ, হেমন্ত । 





১ম বর্ষ হেমন্ত। বান্ালি হূর্বল কেন! ১৫ 

বাঙ্গালি ভ্র্বল কেন? 
"বাঙ্গালী দুর্দল কেন ? এ প্রশ্ন করিলে নানা সংস্থান হেতু নিঝিড় বনে পশু হনন ব্যতীত খাদা 

রূপ উত্তর পাওয়া যায়। কেহ বলেন, জল বারু মাংশাদি আহরণ ঘটে না। এই ড্ঃসাধা কাষো 

দোষে বাঙ্গালী ছুর্বূল, কেহ বলেন, আহার দোঁষে | সর্বদাই ভীষণ মিংহ ব্যাঘের নহিত প্রাতিদন্দীতে 
বাঙ্গাণী দুর্বল, ' কেহ বলেন জনন ও বালা বিবাহ 

দোষে বাঙ্গালী তুর্ঘল, কেহ বলেন, ধন্ম মম।জ ও 

শিক্ষা দোষে বাঙ্গালী দুর্বল । আবার অনেকে 

বলিয়। থাকেন, বাঙ্গালীর দৌর্ধল্য স্থষ্টির প্রকার ভেদ 

মাত্র । সিংহ ব্যাস্ত গণ্ডার হস্তী রহৎ বলবান) শশক ; 

মৃষিক ক্ষুদ্র দর্বল ; অশ্বথ বট গগণস্পরশী ছুর্বা। ধুলা ধূ্- 
রিত পদ দলিত। ইংরেজ, পাঠান, শিখ্ দুরন্ত বলবানূ, 

বাঙ্গালী দুর্বল নিরীহ ভাল মানুষ । মগণিহারীর 

দোকানে হীরকও থাকে, ফকীর কাগিও পাওয়া 

যায়, মুদীর দোকানে গোবিন্ঈভোগ চাউল থাকে 
হাঁতী ভোগও পাওয়। যায়, বাঙ্গালীও সৃষ্টির একগি 
প্রকার মাত্র । বাঙ্গালী দুর্ধলরূপে সুষ্টিহইয়াছে, চির- 

কাল ছুর্ধল থাকিবে, যদি ইহাই সতা হর, তবে শুষ্টি 
কর্তীর কার্ষ্যের উপর আমাদের হাত নাই, আবার 
অন্যে বলিয়া থাকেন-_বাঙ্গালী দুর্ধল কেন? এ 

প্রশ্নের গ্রথম যে'কয়গী উত্তর লিখিত হইল উহার 

একটী কারণও বাঙ্গালীর দৌর্বল্যের কারণ নহে। 

নম্তভবততঃ অমট্টি' দোষ নত্যম হইয়াছে এবং তাহ] নিরা- 
করণ অনম্ভব নহে। 

প্রগম জল বারু-বঙ্গদেশের জল শ্বাস্থাকর, 

বায়ু সজল, ভূমি ঘমতল, নিন্ন উর্ধরা বাঙ্গালীর 

দৌর্বলোর রহিত ইহার সম্বন্ধ কি আছে? যে 

দেশের ভূমি উর্বরা অল্প পরিশ্রমে তথায় প্রচুর 

শন্য উৎপন্ন হয়, খাদ্যের জন্য অ্বধিবানীদিগকে 

তাদুক পরিশ্রম করিতে হয় না] আহারের সংস্থান 

থাকিলে কে শ্রমনাধ্য কার্য্যে প্রত হয়? শ্রমনাধ্য 
কাধ্যই মনুষ্যকে কর্মঠ করে, পার্বত্য অনুন্দর 
প্রদেশে তাদ্বশ শন্য জন্মে না, অধিবামীর আহার 

| 

সস 

প্রবৃত্ত হইতে হয়, প্রাণের ভয় করিলে অনাহারে 

মরিতে হয়, হয় অনাহারে মর, নয় সিংহ ব্যাথ্র 

সহিত যুদ্ধ কর, এরূপ উভয় গঙ্কট স্থলে কাজেই মনু- 

ষ্যের আন্ম মহত্বে গ্ররত্তিজন্মে। সাহম আপনিই 

আশ্রম করে, বল রক্তে মিলিত হয়। যে হিংআ জন্ত- 

নষ্কুল নিবিড় বনে তুমি দশজন লোক মমভিব্যাহার 

ব্যতীত প্রবেশ করিতে সাহস করিবে না, হয়ত 

তাহার ভিতর শরিয়া দেখ, সপ্তমবষীয় ক্ষুদ বন্য 

নাওতাল শিশু একক বনফল কুঁড়াইতেছে! নে 

শিশু বড় হইলে সে কেন না সাহসী, কেন না কর্মঠ 

হইবে? দুঃসাধ্য কার্যে সাহম বৃদ্ধি হয়। গোম্পদ 

তুল্য ক্ষুদ্র নদী পার কালে তুমি ভগবানকে ডাকিতে 

খাক, কিন্ত মেঘনা বা রূপনারায়ণ নদের মোহনায় 

ক্ষুদ্র বালক জেলেডিঙ্গি লইয়। ণির্ভয়ে বিচরণ করি- 

তেছে!! দেখ, অলভ্য আদিম অধিবাঁসীর কথা 

বলিলাম । যে ইংরেজ সভাতায় পুখিবীর ভূষণ, তাহা- 
দের প্রতি দৃষ্টি কর। ইংলও বঙগ-ভূমির ন্যায় উর্বর 
নহে । বহু-পরিশ্রমেও আজীবনোপযুক্ত শস্য জন্মে 
না। কঠোরতাঁর উপর কঠোরতা ন। করিলে দিন 

পাত হয় না। তদভিন্ন বড় বেনি দিনের কথা নয়, 

এই মে দেব পরিচ্ছদধারী ইংরেজ পশু চন্মে গাত্রা- 

চ্ভাদন, সন্বাঙগ রুষ্করেখায় আকিত, করিয়া ধনুব্ধাণ 

হস্তে পক্মতের শিখরে শিখরে খাদ্য পশু নন্ধানে 

ভ্রমণ করিত, সেই স্বগয়ারত্তি ইংরাজ এখনও ভুলিতে 

পারে নাই, তবে বিশেষের মধ্যে এই, তখন উদর 

পোষন হেতু, এখন আমোদ কারণ, ম্বগয়ার ফল 

আমর! পুর্কোই বলিয়াছি, যে গুহের পত্বন দৃঢ়, লে 

গৃহ দুঢ়তম হয়, সেইরূপ যে সমাজ আদি হইতে 



ডগ 

কঠোরতায় ভ্ষ্টি সেষে প্রবল সমাক্জ হইবে ইহাতে 

আশ্চর্য কি? ইংরেজ সমাজ মগয়াসমাজ্জ হইতে 

গঠিত, যদিও প্রতি মনুষ্য সমাজই আদিম কালে 

ম্নগয়ার উপর নিও্ডর করিয়। ছিল, গ্রীক স্বগয়। হইতেই 

উৎপন্ন হইয়খছে। কিস্তু কিঞিৎ বিশেষ আছে মনে 

কর, বঙ্গ উর্ধার ভূমি এবং ইংলগু অনুর্ধর ভূমি, উভয় 
সমাজই আদিম কালে স্বগয়ার উপর নির্ভর ছিল 

ক্রমে উভয় সমাজ রুষিকার্য্য শিখিল, বঙ্গ উর্ধর ভূমি 

অগ্ল পরিশ্রমে এত শন্য উৎপাদিত করিল যে তাহার 

আয়াস ও বিপদলক্ধ ম্বগয়ায় আবশ্যক রহিল “না । 

সহজ উপায় থাকিলে কে কঠিনতায় যায়? বঙ্গ সমাজ 

স্বগয়! ছাড়িয়া] চাসে মন দিয়া স্থুখে দিনপাত করিচ্তে 

লাগিল । ক্রমে ম্বগয়। বৃত্তি ভুলিয়া গেল, নির্ভাবন। 
হইলেহ মনুষ্যকে অলস করে, এইরূপে অলন সুখির 

উচ্চাভিলাষ নাই এবং যাহার উচ্চাভিলাৰ নাই 

তাহার কখন মহত্ব জন্মে না ক্রমে বঙ্গভূমি আলস্য : 
জর্জরিত হইয়া দিন কাটাইবার উপায় দেখিতে: 
লাগিল । অলসামোদী নানারূপ উপধম্মকে সংশা- 

রের সার ভাবিয়। সন্তষ্ট হইয়। রহিল । 

ও দিকে দেখ ইংরাজ কৃষি শিখিল বটে কিন্তু বন্থুমতী 
তাহাকে বিড়ম্বন! করিল, উচ্চাভিলাষে দেশ ত্যাগ 

করিল, ঘোর পরিশ্রম করিয়! যে শল্য উত্পাদন করে 

তাহাতে আজীবনোপযুক্ত সংস্থান হয় না, কি করে, ' 

ইংরাজ হতাশ্বাস হইয়া কখন কৃষি কখন ম্বগয়া করে, 

এইরূপে সমাজে কৃষি স্বগয়া উভয় মিলিত হইয়া, 

গঠিত হইতে লাগিল, সুতরাং ইংরেজ সমাজ প্রবল 

হইল, যাহার আহার সংস্থান আছে সেই নিজ্জনে 

বাঙ্ষালি ঘর্বল কেন? চিন্তহঞজজিনী। 

বসিয়া! ধ্যান ধারন! ও ধশ্ম চিন্তা করিতে পারে।. 

মনেকর যদি আপিশ হইতে আপিয়া তোমাকে 

স্বহস্তে পাক করিয়া খাইতে হয়, তাহা হইলে কি 

তুমি রাত্রি ৮ট! পর্যান্ত সমাজে গিয়। নিশ্চিন্ত হইয়া 
। চক্ষু মুদিয়া থাকিতে পার? ইংরেজের সমর অল্প 
। অথচ ধর্্দালোচন। চাই ; লমাজোপযোগী খীষ্ধর্্দ 
ইংরেক্চ আশ্রর করিল । ছয় দিন কায কর, এক দিন 

। খানিক ধশ্নলোচন] বা বিলান কর। কার্যান্তে 

ৰ বিরাম বড় সুখপ্রদ, যে সুর্য কিরণে দপ্ধ হয়, সেই 

«শীতল ছায়ার সুখান্ূুভব করিতে পারে । কিন্তু বাঙ্গী- 

' লীর চব্দিশ ঘণ্টাই বিরাম, ইংরেজের বিরাম করিবার 

' দময় নাই, এরূপ স্থলে ইংরেজ বাঙ্গালী অপেক্ষা 

কর্মঠ, শক্ত, বলবান হইবে তাহাতে বিচিত্র কি? 
অতএব বঙ্গ-ভূমির উর্ধারতা, বাঙ্গালীর দৌব্রল্যের 

একটি কারণ, তধে কি বঙ্গ-ভূমিকে উষর করিলে 

বাঙ্গালী সবল হইবে £ যে বঙ্গ-ভুূমি শন্য শালিনী 

বশিয়া সমগ্র পুথিবীর লোক ইহাকে স্বর্গের ন্যায় 

কামনা করে, আমরা কি নেই শন্য শালিনী-শক্তিকে 

দেব প্রমাদ না ভাবিয়া! অভিশম্পাৎ গননা করিব, 
' হৃদয় দ্বিধ! হও! কল্পনা বিলোপ পাও! কালি শুক্ষ 
হইয়া যাও! কলম ভম্মহও! দীপ শিব্ধাণ হও ! 
মাতঃ বঙভূমি, ভয়নাই, ভয় নাই । তুমি আরও 

শন্যশালিনী হও, বাঙ্গালীর বলবান হইবার উপায় 
, আছে। 

স্পা শট ৮ শত শা শট 

| 

শপ শী পপ” পপ এ পপ ৩ 

ক্রমশঃ | 

দানাপুর, 

প্রবাসী। শ্ীজানকীনাথ সরকার 



সচিত্রখতৃপত্রিক!। 
( দ্ৈমাসিক রহস্য |) 

শিশির । 

্রীবাটী 

চিত্বরঞ্জিনী সাঠিতা সভা৷ হইতে 

শ্রী রাজরাজেক্দ্র চন্দ্র সম্পাদিত । 

* ১৯ সি 

শাখ! সাহিত্য সভায় 

শ্রীমাখমলাল সিংহ কর্তৃক 
প্রকাশিত । 

১। বেদরতহ্য ৫। পরান্বর্তন। 

২। স্নান প্রথা ৬। গুভামন্দির। 

৩। খত বিপধ্যায় ৭। মহিল1। 

৪ রাধামোহন বাধু 

কলিকাতা, 
যোড়ার্সাকো, শিবরুষ্ণ দার লেন, ৭ নং, জ্যোতিষপ্রকশি বসতে 

শ্রীগোপালচন্দ্র ঘোষাল-দ্বার। মুদ্রিত। 

সন ১২৮৯ সাল; আবাঢ়। 
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সচিত্রধতুপত্রিকা। 

১ম বর্ষ। ) দ্বেমাসিক রহস্য সম্বৎ ১৯৩৯৭ শিশির কাল। 1 য় সংখ্যা । 

বাঙ্গালি হর্বল কেন? 
( পৃর্বপ্রকাশিতের পর) 

' প্রায় অনেকের মুখে গুনিতে পাওয়া যায় যে 

আগেকার লোক বড় সুখে নচ্ছন্দে ছিল, তখন খাবার 

_অবংস্থান প্রায় লোকের ছিলনা, অভাব যেমন হউক 

দশ বিঘা জমি ও ভদ্রানন বাণী ব্যক্তি মাত্রেই অধি- 
কারি বলিয়। পরিচয় দ্রিতে পারিত, পল্লীগ্রামে চণ্তী- 

মণ্ডপে তান, পানা, রাত্রিতে গান বাজন।, খোনগল্প, 

ঘোট, পাড়ায় পাড়ায় হইত । কাহিক মাঘ ও বৈশাখ 

মানে শ্রীভাগবৎ, মহাভারত, রামায়ণ, চণ্ডীমঙ্গল অভাব 

ছিলন। । শ্রাদ্ধ ব্রত ব্রাহ্মণ ভোজন বার মাসে তের 

পার্বণ, তন্ডিম্ন বারইয়ারির বড় ধুম ছিল । এনকলের 
আর কোন নগ্নরে বা কোন পলীতে তাদ্রশ নাই। 
অনেকেই তজ্জন্ত আক্ষেপ করেন । রৃদ্ধের৷ বিশেষতঃ 

তজ্জন্য বিষম ক্ষুণ্ন । পরের বাটীতে ফলারে আমোদ 
আছে বটে কিন্তু পথের বাগিতে ফলার-এক একখান 

লুচি ছিড়িতেছে কি রূুপণের মাংস ছিড্িতেছে-তাহা 
ষে খাওয়ায় সেই টের পায়। আর তুমি যখন ভায়া- 
রত ফলার নাকি? সাজিয়৷ ইস তখন তুমি ও 
কতক টের পাও, আনল কথ! তাহারা বলেন বাঙ্গা- 

লির আর পুর্বমত মুখ নাই। কেননা আর তত 
ফলার জোটেনা। তান পানা খেলিবার আড্ডার 

চালে খড় নাই । ঢোল 'ভাঙ্গিয়। গিয়াছে । নারাইবার 

শক্তি নাই । এত শ্রাঞ্জ মানেনা, বারোইয়ারিতে টাকা 

দেয় না। আমল কথ! রথা কাষে সময় ও পয়র। নষ্ট 

না করিতে বাঙ্গালি শিখিতেছে। আত্ম অপেক্ষ। মহৎ 

ব্যক্তিকে ন৷ দেখিলে উচ্চাভিলাষ জন্মে না; ইংরে- 

জের ধন গৌরব মহত্ব যবে বিদ্যাশিক্ষা। কৌশল পরি- 
চ্ছদ ধিলান প্রভৃতি বাঙ্গালি সমাজের যুগান্তর উপস্থিত 
করিয়াছে, উচ্চ বিলাম লালনাঁর দিন দিন রদ্ধির 

গহিত নান প্রকার খরচেরও রদ্ধি হইয়াছে, পূর্কা- 

স্থায় পাচ টাকায় সংসার চলিত, এখন তাহার পচিশ 
টাকায় চলে না । কাজেই বাঙ্গালির আর পুর্বাকালের 

ম্যায় সুখ নচ্ছন্দতা নাই। কিন্তু আমর। যে সুখ সচ্ছন্দ- 

তার উল্লেখ করিয়াছি সে প্রকৃত সুখ সাচ্ছন্দ নহে। 

উহা অলগের মুখ মচ্ছন্দতা | যদি মনুষ্য হইয়। মনুষা 

সমাজে গণনীয় না হইলে, যদ্দি তোমার ক্ষমতা, তোমার 

বল, তোমার পরাক্রম। তোমার বুদ্ধিকৌশল জগ্ত 
না দেখিল, তবে তুমি মনুষ্য কিসের ? বনে যাও । 

বন ফল খাও, বন্য জন্তর সহিত মিলিত হও । যদি 

মানব নাম রক্ষা করিতে চাও, উচ্চাভিলাষী হও, 
উচ্চাভিলাষ ও তঙ্লাভ যত্বই মহৎ হইবার উপায়। 

মনুষ্য আপনাপেক্ষা মহৎ ব্যক্তিরই অনুকরণ করিতে 

শিখে, ইংরেজ বাঙ্গালি অপেক্ষা মহৎ; বাঙ্গালি তাই 



১৮ বাঙ্গালি ছূর্বল কেন? 

ইংরেজের অনুকরণ করিতেছে | এই অনুকরণ প্রিয়ত। 

বাঙ্গালির ভবিষ্যৎ মাহাত্্য স্বত্রপাত, দিন দিন অভাব 
অনুভব করিতেছে । অভাব বা আবশ্যকই উন্নতির 
মূল। গ্াত্রাচ্ছাদন আবশ্বাক বা অভাব হইয়াছিল 
বলিয়াই বস্ত্রের স্ষ্টি, রৌদ্র রি ও হিংঅ- জন্ত হইতে 
রক্ষা হেতু গৃহের হুষ্টি। এইরূপ নৌযান, বাম্পীয়- 

রথ, তাড়িতবার্থাবহ সাংশারিক যে কিছু সুবিধা 
সমস্তই অভাব বা আবশ্বক হেতু হইয়াছে । যদি 
ইহাতে ন! বুঝিতে পার তবে তোমার আবশ্যক হয় 

বপিয়াই দোকানী তোমার জন্য চাল ডাল বস্ত্র রাখে, 

তোমার ক্ষুধা পায় তাই তোমার গৃহিণী তোমার জন্য 
ভাত রাঁধেন, যদি তোমার ক্ষুধা না হইত তবে কি 
তোমার উননে হাড়ি চড়িত ? তাই বলিলাম অভাব 
আবশ্বকেই মনুষ্য মমাজের উন্নতি হইয়াছে । বাঙ্গা- 
লির দিনদিন অভাব বাডিতেছে? তবে বাঙ্গালির 

উন্নতি কেনন] হইবে ? পুর্বকালে অভাব ছিলন] উন্ন- 

তির আশ। ছিল না । এতদ্দার। এই প্রাতিপন্ন হইতেছে 

যে বাঙ্গালির দিন দিন অভাব বৃদ্ধি বাঙ্গালির পক্ষে 

শুভদায়কঃ দেশ শহ্যসালিনী হেতু অল্লায়াসে গায়ো- 
জনাতিরিক্ত শস্য জন্মান কারণে যাহারা বলেন বাঙ্গা- 
লিকে অকর্মণ্য ও দুর্বল করিয়াছে ইহা এক প্রকার 

দেখান গেল যে সে দোষ ব। কারণে বাঙ্গালির যে দিন 

দিন অভাব রদ্ধি হইতেছে, তদ্বার! দঢ় হইবার উপক্রম 

হইতেছে । যর্দি ইংরেজ এ দেশে না আসিত যদি এ 

দেশের শম্ত ভিন্নদেশে রপগ্ডানি হেতু দ্রব্যাদি ক্রমে 

ুর্ম,ল্য না হইত, তবে বাঙ্গালরি অকর্ণণ্য দোষ শান্তির 

উপায় ছিল না বটে । কিন্তু প্রাগুক্ত ছুই কারণে বাঙ্গা- 

লরি ভরস। দূরবত্তা নহে। তন্তিন্ন সমাজোক্নতি কিছু 
দুই দশ দিনে ব। বৎসরের কাষ নহে । শত২ বৎসরে 
তবে একটী সমাজ প্রকৃত উন্নত হইয়৷ দাড়ায়, যে 
বাঙ্গালি পঞ্চাশৎ বৎসরপুর্কে সমুদ্র গমন অসম্ভব বোধ 

করিত, কাশীধাম বা জগন্নাথক্ষেত্জ.গমনকালীন উইল 
করিয়া যাইত, বিগ্যালাভ হেতুই হউক আর অর্থাভি- 
লাষেই হউক সেই ভীরু বাঙ্গালি ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে 

চিত্তরঞ্জিনী 

নির্ভয়ে স্ত্রীপুত্্র লইয়া বাস করিতেছে । কেবল ভারতে 

কেন ? অসীম সাগর পার হইয়া বিলাত যাইতেছে 

কে বলিতে পারে যে এই অকশ্মণ্য ভুর্ঘল বাঙ্গালি আর 

পঞ্চাশৎ বৎসর পরে সয়ং জাহাজ বাধিয়া পণ্যমহিত 

স্বয়ং বিলাত না যাইবে? রেণু প্রমাণ ক্ষুদ্র অশ্বথ 
বীজের মধ্যে যে গগণভেদী বক্ষ থাকে, ন। দেখিলে 

কে বিশ্বাস করে ? ক্ষুদ্র পরমাণ্ সংযোগে এই অনীম 

জড় জগত; না জানিলে কে বিশ্বাম করে ! কে বলিতে 

পারে যে এই ক্ষুদ্র বাঙ্গালি প্রাণের ভিতর সেকেন্দর, 

নেপোলিয়ান ব। হানিবল না আছে? 

আহার দোষে বাঙ্গালী দুর্বল, পৃথিবীর মধ্যে 

বাঙ্গালী এমন কি কদর্য্য বস্ত আহার করে যে তজ্জম্য 
ইহণর। এত দুর্বল % ভেতে। বাঙ্গালি ভাত খায়, ভাত 

অসার পদার্থ নহে । পৃথিবীর অনেক জাতির খাদ্য ভাত। 
শীখ, রজপুত, মাড়য্লারি অনেকে ভাত খাইয়া থকে । 

তবে তাহার্দের ভাঙত এবং বাঙ্গালীর ভাতে বিশেষ 

আছে, কেননা শুদ্ধ আতপতগুলের ভাত ও পাস্তাভাতে 

অনেক অস্তরণ এঁকথায় অনেকে বিশেষতঃ বাঙ্গালি 

সাহেবের রাগ করিতে পারেন, তাহারা জানেন যে 

ফৈজুখানসামার ভেকচিতে পান্তাভাত থাকিবার 

কোনই সম্ভাবন। নাই, কিন্তু যদি তাহার। কিঞ্চিৎ কষ্ট 
স্বীকার করিয়া! গিন্সি মহলের হাঁড়ি খুঁজেন বোধ হয় 
এককোণে সাতদিনের পচা ভাত বাহির হইয়! পড়িবে। 

অসম্ভব নহে যে অনেকের তিনবেলা মুর্ীর ঠ্যাং ভিন্ন 
আহার হয় না কিন্তু ইহাঁও অসম্ভব নহে যে তাহাদের 

জনম রক্তের তিনভাগ পান্তাভাত জনিত । বাঙ্গালি 

ভিন্ন অতি অল্প জাতিই আছে যাহার কেবল ভাতের 
উপর নির্ভর করিয়। জীবন রক্ষা করে; যদিও ভাত 

অসার বন্ত নহে কিন্তু বাঙ্গালির। উহাকে নিজ দোষে 
অসার করিয়া তুলে। আতপ এবং উ্ণ! চাউলে 
অনেক অন্তর, এদেশের যে সমস্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও 

বিধবাগণ আতপাহার করেন তাহাদের শরীর লাবণ্য 
ও নীরোগীত। এবং ভউষণ। ভোজীদিগের শরীর প্রতি 
দৃষ্টিপাত করিলেই অনেক বুঝিতে পার! যায়। একে 



*ম বর্ষ শিশির । ] 

উষণ। চালের ছয়আনা রকম সারাংশ বাহির হইয়া 
যায়, তাহার উপর আবার উহাকে পান্তা বা বাসি 

করিলে উহাতে যে কি পদার্থ থ:কে তাহা আমর। 

বলিতে পারি না। যদ্দিও অনেক পুরুষে এরূপ ভাত 

আহার ন। করেন বটে কিন্ত স্ত্রীলোকেরাই প্রায়ই এ 

রূপ আহার করিয়া থাকে, কেবল পিতা সবল হইলেই 

সন্তান হয়না; মাতার স্বাস্থ্যও পুজ্জ অধিকার করিয়া 

থাকে, তবে কথা৷ এই যদি কেবল ভাতের দোষেই 

বাঙ্গালি ছুর্বাল, তবে এ দেশীয় নীচলোক বা নদে 

জেলার গোরো৷ গোয়ালারাত দুর্বল নহে । তাহাদের 

শরীর গঠন, শারীরিক সামর্থ্য হাইল্যাণ্ডীয় বা শীখগণ 

অপেক্ষা নুন বোধ হয়না, মেটীরীর রামদাস বাবুর তুল্য 

বেদরহস্য ১৯ 

বলবান কোন্ হাইলাগডর বা শীখ ছিল ? তথচ ইহাদের 

সেই ভাতের শরীর, ভাতে বল হইতে পারে কিন্তু বিক্রম 

হয় না; যে বিক্রমে হাইলাগুর বা শীখ রণরক্তে সাতার 

দেয়, গোরো৷ গোয়াল! সে রক্ত দেখিলে হয়ত মুচ্ছ। 
যায়, বল কিছুই নহে, সাহস, বুদ্ধি বিক্রমেই মনুষ্যকে 
প্রধান করে, ইংরেজ অপেক্ষা কাবুল বলবান অথচ 

ইংরেজের ভয়ে কম্পবান, সিংহ অপেক্ষা হস্তী বলবান 

কিন্ত নিংহের ভয়ে হস্তী সদা শশব্যস্থ, তবে বলে 

সাহন বা বিক্রম হয় না, সাহস ও বিক্রম শিক্ষাগ্ডণে 

হইয়া থাকে । বাঙ্গালি দেই নাহন ও বিক্রম হন 

তাই এত দুর্বল বলিয়া! জগৎ প্রচারিত; বাঙ্গালির এ 

দোষ খণ্ডনের উপায় কি পরে বলিতেছি । ক্রমশঃ | 

বেদর হস্ত | 

“বেদস্ত তত্বং নিহিত 

ব্যাখ্য। বিভিন্ন শ্রুতিও বিভিন্ন * 

অর্থে, মতে, পণ্ডিত ভিন্ন ভিন্ন। 

কাল প্রভাবে কব হে কি সর্ব 
বেদের তত্বান্ধ গুহার গর্ডে ॥ 

৫ গুভায়াং |” 

সুতরাং ঈশ্বরের নমকালীক নিত্য ঈশ্বরেরই মন বলিয়। 
সমস্ত সত্যের মারভূত ইত্যাদিরপ কত কথাই যে বেদ 

শব্দের বিশ্ষেণরূপে শ্রবণ করিতাম তাহার কোন 

সংখ্য। ছিলন1। বাগীর পার্খববস্তী ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের। 
(আমর। তখন মকতব ও স্কুলে পড়ি সংস্কেতর অথবা 

তদ্ডাষার অন্তর্গত শাঙ্ক নামধারী গ্রন্থ নিকরের নঠিত প্রস্তাবনা | 
7 তখনও আমাদের স্প্টরূপে নাক্ষাৎকার লাভ হইতে 

বেদ যতদিন মুদ্রা যক্ত্রের আয়ত্বাধীনে ন। আদিয়া- পারে নাই) কথায় কথায় শ্রুতি আওড়াইতেন । এবং 

ছিল, যতকাল ইহার কলেবরস্থ গ্রধিত শব্দমীলা সাধ।- দিদীমায়ের যত কাহিনী ও উপন্যান কথা তাহাকে 

রণের চক্ষতলে পতিত ন৷ হইয়াছিল, এবং যে পর্যন্ত অনুঃম্বার বিনরান্ত শব্দে আচ্ছাদিত করিয়া বেদমন্ত 

“ইহার ঠীকা টিপ্পনী, অভিধান ও ভাষ্য প্রভৃতির কোন বলিয়া জেঠা ও খুঢা মাহাশয়কে শ্রবণ করাইতেন | 

তত্ব কিস্বা। জ্ঞান কোনও বিষয়ী লোকের বুদ্ধির গোচর কোনরূপ কার্ধ্যাকার্ধ্য বিধি ব্যবস্থার কথা জিজ্ঞাসা 

ন। হইয়াছিল, সে পর্য্যন্ত বেদরূপ অক্ষরদ্বয়কে শব্দে; । করিলে, তৎক্ষণাৎ সেইসেই বিষয় আপনাপন সংস্কার 

মাত্র শ্রবণ করিয়া আমরা কত সময় যে কত কিছু ও অতিরুচি মূলাত্মক মত সকলকে নংক্কত পদে আব- 

মনেতে ভাবন! করিয়াছি, তাহ। আজি পাঠক বর্গকে গুঠিত করিয়৷ বেদানুমোদিত বলিয়! প্রচার করিতেন 

নংক্ষেপে রুধাইয়। দেওয়া সহজ সাধ্য ব্যাপার নয়। এবং বেদরাজ্যে স্বকীয় বিস্তত অধিকার নাধারণ্যে 

বেদ অনাধিজনন্ত, সুপ্টিকর্ভার মুখ হইতে বিনিরগগত, জ্ঞাপন. করিতেন । ধর্ম ঈশ্বর ও পরকাল বিষয়ে কেহ 



৪ বেদয়ইস্য। 

ফোনরূপ জিজ্ঞাস হইলে, অঙ্গাণ্ডের যত উদ্ভর্টী ও 

অলীক কল্লন। তাহা সনুদায়ই শ্রুতির সারাংশ বলিয়া 

বাখা। করিতেন । ফলতঃ সংক্ষেপে কহিতে গেলে 

ইহ। বলিলেই চুড়ান্ত হইবে ষে, ভট্টাচার্ধ্য এবং বিদ্যা" 
লঙ্কার মহাশয়দিগের কুক্ষিই তখন আমাদ্দিগের বেদ 
ভাগুরছিল । তাহার! যাহা বলিঘ্তেন আমর! সেকালে 

মে সমস্তই ব্রঙ্জার চারি মুখের কথ। বলিয়। কুড়াইয়। 

লইভাম। | 

মে কালের দৈনিক জীবনের কথ। আর কিকহিব, 
প্রতিদিন সন্ধ্যাকার্য্য মমাণ্ত হইলে পর চারি" বেদের 
চারিটী আরন্ত শ্লোক আরত করিয়। সমগ্র বেদ পাঠ 

করা হইল, এইটি মনে মনে চিন্ত। করিতাম, সন্ধার 
গ্রধান মন্ত্র গায়ত্রীকে বেদের মাতা বলিয়া জপ করি- 

তাম। এবং কখন ব! বেদেররূপ চিন্তা করিতে গিয়। 

আচার্য্য মহাশয়দিগেরদ্রারা উপদিষ্ট হইয়া বেদরূপ 

দেবতাকে গো এবং ব্রাক্ষণের আকারে মানস চক্ষে 

দর্শন করিতে বাধ্য হইতাম । 

এই ভাবের ভাবনাতেই বয়সের কিছুকাল অতি- 

বাহিত হয় । চিন্তাশক্তি তখন ষক্ক্রের মত; অভিভাবক 

বর্গের গঙ্গুযুক্তি নকলকে একমাত্র পরিচালকের স্থানীয় 

করিয়া, জীবনের পথে ইতস্ততঃ ধাবিতহইতে থাকে | 

তৎ্কালের অনভিজ্ঞত। কোমল ও কুবলংস্কার প্রবণ- 

অন্তঃকরণ, যখনই, যে শাঙ্জবেতা উপাধ্যায় মহা- 

শয়ের বন্থুখে পতিত হইয়াছে, তখনই তাহার উপদেশ 

ও শিক্ষা সকলকে, নিপ্ধ কর্দমে পদাঙ্ক চিহ্ছের ম্যায় 

বক্ষে ধারণ করিয়াছে । কোনরূপেও দ্বৈধভাব প্রকাশ 

করিতে সাহস হয় নাই । 

কিন্ত যখন বয়ঃক্রম কিছু কিছু করিয়া রি 
আরম্ভ করিল, পথে, ঘাটে স্কুলও মকতবে নানা কথ। 

গুনিতে লাগিলাম। মন সন্দেহের বায়ুতে আহত 

হইয়া ছুই একটী প্রান করিতে শিখিল । তখন এক 
এক সময় সেই মনের আত্মারে; বেদ সজীব কি নির্জীব 
ইহার মীমাৎস! লইয়। তুমুল তুফান উত্তোলিত হইত । 

সেই উপায় হীন অবস্থায় কোন যিষয্বেরই প্রকৃত তত্ব 

[চিত্তরঞ্জিনী। 

অবশ্তত হইবার ক্ুষোগ ছিলনা । যখনই যে বিদা! 

ভিমানী বিগ্তাবাঙীশ মহাশয়ের মুখারবিন্দের দিকে 
দষ্টিপাত করিয়াছি, তখনই তিনি রুূপ। করিয়া ম্বক- 
পোল কাল্লিতই হউক, অথব| পর কল্পনার গল্প আোত 

গরলিতই হউক, এক একটি অভিনব আখ্যায়িক। দ্বার! 
মনের মস্তকে নূতন নূতন জটিল কুসংস্কারের আশী- 
বাদ বেণী জড়াইয়। রাখিয়। শিয়াছেন। 

এভাবৎকাল, এইরূপ, নিরবছিরভাবে ন্যায়লঙ্ক।র 
মহাশয়দিগের, নানাভাক্ত সংস্কারের অনুপ্রবেশ দ্বার। 

ক্রমে পরিপুষ্ট ও পরিবদ্ধিত হইয়া আনিতেছিলাম ; 
আজি হঠাৎ সাহ্থেবদিগের যত্ত স্র্য্যের উদয়ে পেশীর 
লোকদিগের সুদীর্ঘশায়িত সত্যানুসন্ধানের প্রব্স্তি 

চারিদিক হইতে জাগরুক হইয়। উল্লিখিত কুনংস্কার 

রূপ পিশাঠীর বিবধ বিকটাকার শোথের সংঘাতিক 

সঞ্চার হইতে, আমাদিগকে রক্ষা করিবার জন্যই ষেন 
বছবিধ চেষ্টা ও গ্সায়াসের সহিত কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ 

হইয়াছে । এবং মুদ্রাযস্ত্ও এই শুভ লক্ষণযুক্ত উদ্যো- 
গের বহকান্ধী হইয়। বেদ, ত্রাহ্গণ, উপনিষত, ভাষা, 

নিরুক্ত, পাণিণী, ও পুরানাদ্ি বহ্ছাবিধ বিলুপ্ত গ্রার 
্রন্থনিকরকে শান্ত্রজীবি ব্রান্গণ বটুকদিগের একচাগিয়- 
রূপ অধিকার হইতে প্রত্যাহরণপুর্বক, আজি করতল- 

আমলকবৎ ঘরেঘরে অল্পমতি বালক বালিকাদিগেরও 

করে করে ক্রীড়া করাইয়৷ বেড়াইতেছে। 

". চারি বেদই আজি আমাদের চারি পার্শে বিরা- 

জিত । বাঙ্গালা, জর্দন, ইংরাজী, ফরাসী, হিন্দী, 
মহারাষ্ট্র, ত্রৈলঙ্গী এবং পার্সি প্রায় সমস্ত ভাষাতেই 
টীকা টিপ্ননীর নহিত বেদ কথা৷ কহিতেছে। প্রায় নকল 
বিষ্ভাভিমানীই বেদকে মন্থন করিয়। তাহা হইতে বন্ত- 

বিধ সত্য নিক্ষাশনপুর্বক সাধারণের ভ্রমদুরীকরণ ও 
জ্ঞানবর্ধনে যত্ত্পর হুইয়াছে-। অতি প্রাচীন নিরুক্ত 
কার শাকপুনি, ওর্ঁলাভ ও যাক্ষ গাভাতি হইতে বর্ত- 
মান উনবিংশ শতাব্দীর ব্যাখ্যাকার সামশ্রমী ও সর- 
স্বতীগ্ণ পর্য্যন্ত সকলেই আপন আপন বিস্কাবুদ্ধি ও 
পাণ্ডত্য ন্ুসারে ইহার অক্ষরে অক্ষরে অর্থ 



১ম বর্ষ শিশির |] 

ও ভাবরূপ নবনীত গ্রহণ করিতে প্রাণপণে ইহাকে 
আলোড়ন করিয়া আদিতেছেন । এবং এই উপলক্ষে 

কত প্রকারেরই ব্যাখ্যা ভাষ্য, অর্থ ও অভিধান 
আমাদের চতুর্টিকে আজি মুদ্রিত হইয়াছে তাহার 
সংখ্যা নাই | কি প্রাচীন কি নুতন যাহাকে দেখিতেছি 
নকল ব্যাখ্যা এবং অভিধানফারই আপনার ভাষ্য 
এবং অর্থকে এক প্রকার অভ্রান্ত এবং পুর্ব প্রসিদ্ধ 
নিয়মান্ুমোদিত বলিতেছেন । যিনি, ধাহার সঙ্গে 

যে যে বিষয়ে অর্থ কি মতে একা হইতেছেনন', 

তিনি নেই সেই বিষয়ে তাহার পুর্ব কি সমকালবত্তী 
ভাষ্যকারদিগকে প্রমাদী এবং অদুরদশী বপিয়া দোঁবা- 

রোপ করিতেছেন, যিনি যে পরিমাণে কাল বিবর্তনে 

প্রাচীনহইয়। উঠিতেছেন, তিনি সেই পরিমাণে তাহার 
ব্যাখ্যা সহিত দুরূহতায়, অস্পষ্টতায় ভাষারচনায় এবং 

অন্মাননায় ক্রমশঃ বেদত্বকে প্রাপ্ত হইতেছেন, তাহাকে 

হদয়ঙ্গম করিবার জন্য তাহার ভাষ্যের ভাবা নকল 
শানাস্থান হইতে নঙ্কলিত ও সংগ্রথীত হইয়া মুদ্রিত 
হইতেছে । তাহার আবার টীকা! টিপ্ননী প্রস্তত হইয়া 
রহিয়াছে । সেই গিকা পুনরায় বোধ সুগম হইবার 

জন্য বিবিধ প্রকারের. নানার্থ বাচী অভিধান সকল 

তাহার পশ্চাৎভাগে গ্রথিত হইয়া আছে। এইপ্রকার 

একস্তরের পর স্তরাস্তর সুত্র, ব্রাহ্মণ ভাষ্য ও ব্যাক- 

রণাদিরূপে, বেদকে বুঝাইবার ও বুঝিবার জন্যে 
বেদের বুকে ত্তপে স্তুপে স্থাপিত হইয়াছে এবং এখনও 

চতুর্দিক হইতে অজশ্ররূপে অবাধগতিতে দিন দিনই 
এ রূপে স্থাপিত হইতেছে । আর বেদ ক্রমশঃই এই 

সমস্ত ব্যাখ্যা ও অর্থপর্ধতের গুরুভারে আপনার 

প্রকুত সরল তব্ের সহিত যেন ভূগর্ডে প্রবেশ করিয়া 
প্রগাঢ় অন্ধকারে প্রোথিত হইতেছেন | * 

পুর্ন প্রস্তাবিত ভট্টাচার্য্য এখৎ বিগ্ভাবাগীশ মহা- 

সয়দেরদার৷ প্রতারিত হইয়। যখন আমরা প্রথমে বছ 

প্রত্যাশায় মুদ্রাষস্ত্রের দ্বারে উপনীত হইয়াছিলাম, 
তখন আমাদের হৃদয়ন্থিত ভরসাতরুতে যে কতবরূপ 

: ফুল পাতাই ফুটিয়া উঠিয়াছিল তাহা পাঁঠকবর্থকে বলা 

বেদরহস্য ২১ 

বাগ্বাছলা | কিন্তু এখন তাহার প্রকাশিত ও গ্রচা- 
রিত বৈদ্িকসাহিত্য রাজ্যের কার্য কাও সকল দেখিয়া 
নৈরাশ্ঠে এক প্রকার হতবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছি। এবং 
দেখিতেছি যে বাগীপার্থের ভউটাচার্ধ্য মহাশয়দিগের 
অপেক্ষাকালে অথবা দেশে দূর ও সমীপহ্থিত বেদ 
ব্যাখ্যাচার্ধয মহাত্ম,রাও কোন বিষয়ে নুন নহেন। 
একতো ইহাদের বিবিধ শ্রেণীর ব্যাখ্যাপদ্ধতির সমা- 
রোহ ভিড় অপনারিত করিয়। আমাদের ন্যায় ছুল্দল 

বুদ্ধির কোনরূপ প্রবেশ ছিদ্র প্রাপ্ত হওয়াই অনাধা 

ব্যাপার + তাহাতে ঘটন। ক্রমে মহাত্ম(দের শিথিলত। 

নিবন্ধন কোনস্থানে পথের যোগাড় হইয়া উঠিলেও 

মত কচকচি শব্দার্থ বিরোধ এবং কল্পনা কুজ্ঝটিকার 

তুফান তরঙ্গ কেন্দ্রীভূত হইয়া সে পথ কি ছিদ্রে কিছুই 
স্গ্টভাবে দর্শন করিতে দেয় না। 

বদিচ আমরা এব্প্রকারে প্রত্যাশিত ফললাভে 

নাঁনামতে নিরুৎসাহিত এবং হতাশগ্রস্ত হইয়াছি 
নত্য ; তবু মুদ্রাযন্ত্র এবং স্বদেশ বিদেশীয় যত্তোগ্যমের 
নিকটে একটি বিষয়ে চির কৃতজ্ঞতায় আবদ্ধ আছি। 
ইহারা উদ্যোগী না হইলে আমরা কখনও শাস্ত্রোপ- 

জীবিদের একাধিপত্য হইতে 'এই সকল গ্রন্থ 

শ্রেণীকে সাধারণের আয়ত্বাধীনে আনয়ন করিতে 

পারিতাম না. এবং আধ্যজাতির আচার 

ও ধশম্ম পদ্ধত্তির আকরম্থান বেদের যে কিরূপ, 

বিড়ম্বন। ঘটিয়াছে তাহাও দেখিবার কোন উপায় 

হইত না, যে দূরারোহণীয় জাতিভেদরূপ প্রাচীরে 
প্রণবোচ্চারণ ও বেদ পাঠ প্রভৃতি কার্যকলাপ এত- 

কাল পরিবেষ্টিত ছিল; তাহা রটিশ বিক্রমের সহায় 
তায় নাধারণ জনসংস্কার কর্তৃক এক প্রকার নমগ্র- 

রূপে উল্লঙ্বিত হইয়াছে, এখন যাহার ইচ্ছ। সেই বেদ 

পড়িয়া লইতেছে, কেহই কোনরূপ আশঙ্কা! করি- 

তেছে নাঞ্। 
(ক্রমশঃ প্রকাশ্য | ) 

শি ০৮০১৯ পি 

৪ সচিত্র-খতু-পর্রিকা লেপকদিশগের স্বাধীনত। অনারিত লৃতরাং প্রবন্ধের 

ফলাফল উপসংহার বাতীত বুঝা যাইবে ন!। এইগৃলেই তাহা উল্লেখ পয়োজন 
বোধ হইল । সং। | 



৬ শান প্রথা । ' চিত্তরঙ্জিনী । 

মান প্রথা। 

অভ্যাস মত প্রত্যহ ব! দুই এক দিন অন্তর স্নান 

বিহিত । অনেকে কহেন নিত্য ক্গানই সুসঙ্গতই সে, 

হেতু প্রতিদিন শরীর হইতে যে হম্মাদি নির্গত হয়, 
তাহার কিয়দংশ বাম্প হইয়। উড়িয়া! যায় ও কথকাংশ 

শরারে লিপ্ত থাকে, সুতরাং প্রতিদিন সান না করিলে 

এ দধিত পদার্থ শরীরন্থ হইয়1 ম্বান্ধ্য ভঙ্গের কারণ 

হয়া উঠে । তবে প্রতিবন্ধকতা প্রযুক্ত যিনি ন্ানে 

শক্ত এইবেন, তিনি আদ্রবস্ত্থার। গাত্র মার্জন 

করিবেন, বস্তত ইহাও এক প্রকার ম্লান বলিয়া উক্ত 

হইয়াছে । 

স্নান অশ্বি দীপ্তিকারক, শুক্রবদ্ধক, আরুর হিত- 
কারক, বল ও উৎসাহপ্রদায়ক্; এবং শ্রম, ম্বেদ, 

তৃষ্ণা, তন্দ্রা, কণ্ মল ও দাহ নাশক । অর্দিত বাহু- 

রোগী, নেত্ররোগী, মুখরোগী। কর্ণরোগী, অতিসার 

রোগী, পিনস ও অজীর্ণরোগী এবং যিনি ক্ষণমাত্র 

ভোজন করিয়াছেন, তাহার পক্ষে সান নিষিদ্ধ । 

তশ্রাদি ধর্ম্শান্ত্র মতে প্রভ্যষেই ম্নানের প্রশস্ত 

সময় । চিকিৎস। শানে ্ানের কোন সময় নির্দি্ 
নাই । কিন্ত প্রাতঃকত্োর অন্তর্গত যে সকল কার্য 

উল্লিখিত হইয়াছে তাহা সমাধান্তে সুর্োদয়ের পুর্বে 

স্নান করা স্ুকঠিন । আবার ধর্মশান্্র মতে তৈলমর্দন 

নিষিদ্ধ; চিঁকৎস। শান্তর মতে তাহা অবশ্তু কর্তব্য । 

হিন্দুশান্ত্রে উল্লেখ আছে যে স্ুর্য্যোদয়ের পুর্বে তৈল- 
সুরাতুল্য, সুতরাং ধাহার। ধর্শশান্ত্র সম্মত প্রাতঃন্নান 
করেন, তাহারা কদাপি তৈলমর্দন করেন ন। | পাক্স 

পুরাণে কেবল কার্তিক, মাঘ ও বৈশাখ মাসে প্রাতঃ 

ন্নানের তিধি আছে কিন্তু তাহাও রুক্ষ । কোন কোন 

মত্তে সার্ধপ তৈলাদিকে অতৈল ব্যাখা! করিয়া ব্যব- 

হার ব্যবস্থা দিয়া থাকেন । ক্সানের পুর্কেই তৈলমর্দ- 

নেয় বিধি, অতএব প্রথমে তৈলমর্দনের বাবস্থা বলিয়া 
পশ্চাৎ স্নানের বিষয় বলা কর্তবা । 

শান্্রকারগণ তিললন্ভূত তৈলকেই তৈল কছেন ।. 

তন্ডিক্ন সর্ষপাদি সম্ভুত তৈল অতৈল বলিয়া উক্ত হই- 
য়াছে। আযবুর্সেদ মতে তিল সন্ভুত তৈলই মর্দনে 
বিহিত । এই তিল তৈল জরা নিবারক, বারু বিনাশের 
শ্রেষ্ট উষধ পিচকারী, অভ্াঙ্গে, পানে (১), নক্তো, 
কর্ণ পুরণে হিতজনক । উক্কবীর্য্য, ব্যাপ্তিশীল, তীক্ষ, . 

সুক্ছিদ্রগাগী, তণ্দোষনাশক, কূশ বাক্তিকে স্থল 

এবং স্থল ব্যহ্কিকে কুশকরণে নমর্থ» মলবদ্র-কারক, 

চক্ষের পক্ষে হিত জনকও ক্রিমি বিনাশক । 

সর্ষপ-তৈল কটু, উষ্ণবীর্ধ্য তীক্ষ, লঘুং রক্তপিত 
রোগে অহিতকারী, কফ, শুক্র; বারু, গাত্রকণ্ু ক্রিমি, 
কোঠ (২) কুষ্ঠ, অর্শ ও. ক্তনাশক | 

ইহ ভিন্ন আরও অনেক প্রকার তৈল আছে কিন্ত 

এই দেশে প্রায়ই ব্যবহার নাই। অতএব তৎনম্বন্ধে 

লেখ] বাহুল্য ঙ্কাত্র। নাধারণতঃ তৈল মাত্রই কষায় 
মধুর, উ্ণবীর্যা, ত্বকের চিন্কণতাকারক, ব্যাপ্ডিশীল, 
মল মুত্র ও পিত্ববর্ধক, গ্লেম্ম-ৃদ্ধিকর নহে, সকল 
প্রকার বাহু বিকার বিনাশক, মেধা অগ্নি ও বল রদ্ধি- 
কারক, তৈলাপেক্ষা বাধু বিনাশের শ্রেষ্ট শুধধ আর 
কিছুই নাই। বিশেষতঃ দ্রব্য লংযোগে নংস্কত তৈল 
(পাক তৈল) মকল প্রকার রোগ বিনাশে সমর্থ। 

উপধুক্ত কালে (৩) সংস্কৃত বা অনংস্কত তৈল 

ক্রমশঃ হস্ত, পদ, উদর ও মস্তকাদিতে বিশেষতঃ কর্ণ, 

মস্তক ও পদদ্ধয়ে অতিরিক্ত পরিমাণে ( তৈল ) মর্দন 

করিবে। তদ্বার৷ জরা, শ্রম, কফ ও বারুর শান্তি, 
দর্শন শক্তির প্রথরতা, শরীরের পুি ও দাঢ্যতা হয়। 
ইহা আমু ও নিদ্রার হিতজনক, ত্বকের সৌন্দর্য সম্পা- 
দক, দেহের কোোমলত। ও ধাতুর পু্টিকারক, পদতলে 
তৈল মর্দনে চক্ষেরু সন্ধারৃদ্ধি ও পাদরোগ বিনষ্ট হয় | 

(১) চিকিৎসাশাস্ত্রে রোগ নিশেষে তৈলপানের বাবস্থা! আছে। 
(২) এক প্রকার রোগ গাত্রে চাক। চাকা হয়।. , 
(৩) নুয্যোদয়ের পর চারি দণ্ডের মধো । অনেকে বলিতে পারেন ষে 

€(নুয্যোদয়ের পূর্ব অতৈল মর্দনান্তে স্নান শাস্ত্র সঙ্গত ) আপাততঃ ই শাস্ত্র 
মঙ্গত হইলেও উত্তম প্রবৃত্তি জনক নছে। রুক্ষ প্লায়ীর পক্ষে নৃধে্যাদয়ের পুবৰ 
কাল প্রশস্ত ।' 



১ম বর্ষ শিশির | ] 

শিরামুখে লোমকুপে ও নাড়ীতে তৈল প্রবিষ্ট হইলে 
শরীর তৃপ্ত হয়। সতত তৈল দ্বারা মস্তক আর্দ্র 
র'খিলে শিরশুল বা! ইন্দ্রলুণ্ত (১) হয় না। কেশ দকল 
রুষ্বর্ণ ঘন, দ্ঢ়-মূল ও বঞ্ধিত এবং ইন্দ্রিয় সকল 

প্রানক্ন ও মুখকান্ডি-যুক্ত হয়। কর্ণে তৈল পুরণে 

বাধির্ধ্য ও বারুজন্য কর্রোগ নিবারিত হয় । কফরোগী 
ও বজ্ন বিরেচনাদি দ্বারা সংগুদ্ধদেহী এবং অজীণ্ণ 

রোগীর পক্ষে তৈলমর্দন নিষিদ্ধ । 

তৈল মর্দনানস্তে ব্যায়াম । শ্রম জনক কার্য মাত্র- 
কেই ব্যায়াম কহে। হেমন্ত শীত ও বসন্তকালে বল- 

বন ও নিপ্দ্রব্য ভোজনশীল ব্যক্তি আপনার অদ্ধী- 

শক্তি পর্ধ্যস্ত অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত ললাটে কুক্ষিদেশে ও 

গ্রীবায় ঘম্ম নির্গত ও শ্রম জন্য শ্বান প্রবাহিত নাহয়; 

তাবৎকাল ব্যায়াম করিবেন । হেমন্তাদিকাল ব্যতীত 

আন সময়ে অল্পমাত্র ব্যায়াম কর্তব্য | 

ব্যায়ামদারা শরীরের লঘুতা, করে কুশলতা, 
অগ্নির দীপ্তি, মেদের ক্ষয়, গুরুপাক দ্রব্য সহজে জীর্ণ, 

এবং শরীরের স্মুলতা নিবারিত হয়| * ব্যায়ামশীল 
ব্যক্তিকে জরা, ব্যাধি ও শত্রু, সহসা আক্রমণে সমর্থ 

হয় না। এবং শরীর বিভক্ত ও ঘন হয় (২)। 

রক্তপিন্, ক্ষয়, শোষ, কাশ, স্বাস, ক্ষত, বাতপিত 

ও অজীর্ণ রোগী, ক্ষণমাত্রতুক্ত ও শ্ত্রীজন্ ক্ীণব্যক্তি 
রদ্ধ ও বালক ব্যায়াম করিবে না। অতি ব্যায়ামীর 

কাশ, জ্বর, বমন, তমকশ্বান, রক্তপিত্ত, ভূষ্কা, ক্ষয়রোগ, 

শান্তি ও ক্লান্তি উপশ্থিত হয়। সিংহ যেরূপ আক্র- 

মিত বৃহৎকায় হস্তী কর্তক আকর্ষিত হইয়া বিনষ্ট হয়। 
সেইরূপ বলহীন ব্যক্তি অতিরিক্ত ব্যায়ামদ্বার। স্বয়ংই 

“বিনাশ প্রাণ্ড হইয়া থাকে ! 

ব্যারামান্লে সমস্ত শরীর অল্প অল্প মর্দন করিয়া 
শ্রান্তি দূর হইলে, হরিদ্রা, আমল।, ক্লষ্ণতিল বা লোধাদি 

চূর্ণস্বারা উদ্বর্ভন ( তৈলাক্ত গাত্র ঘর্ষণ ) করিয়া তৈল 

উঠাইবে। 

(১) টাক পড়া। 

(২) আবশ্তক মত সরু মোট! হওয়াকে বিভক্ত ও ঘন বলে। 

স্নান প্রথা ২৩ 

অনন্তর ম্ান, ইহার বিধি নিষেধ পুর্ধেই উক্ত হই- 

যাছে। এক্ষণে প্রক্রিয়া কথিত হইতেছে | সান দ্বিবিধ 

পরিষেক ও অবগাহন । তন্মধ্যে পরার ও শীতকাল 

ব্যতীত সকল সময়ে অবগাহনই সুখ-কর ও ম্বাখ্য- 

জনক । শীত ও বর্ষা খতুতে এবং অবগাহনা সন্ত ব্যক্কি 
নির্দাত গৃহমধ্যে ক্রমে পদ, হস্ত ও.মস্তক মার্জজনপুব্বক 

নাভির অধংকায় উঞ্জজল দ্বারা এবং নাভির ভদ্জকায় 
শীতল জলদ্বার। পরিষেক (ম্লান) করিবেন । 

উঞ্জলন্বারা অপঃকাঁয় পরিষেক করিলে বলর্ধি 

হয় এবং তন্বার। উদ্ধকায় পরিষেক করিলে কেশ পতিত 

এবং দর্শনশক্তির হ্রাস হয়। এজন্য উদ্দকায় শীতল 

জলে পরিষেক বিধেয় | 

অধগাহনের নিমিত্ত স্বচ্ছসলিল তড়াগ, দীর্ঘিকা ব1 

সরোবর পীাশস্ত | প্রথমতঃ পদশ্বয় অনম্তর হস্ত মার্জন 

পুর্ধক নাভিপরিমিত জলে দাড়াইয়। চক্ষু, কর্ণ, নানিকা 

ও মুখে জল প্রদান করিয়। মস্তুকে এরূপ পরিমিত জল 

দিবে যেন ব্রন্মরন্ধ। নিক্ত হইয়া গড়াইয়া৷ পরে । অনম্ভর 
কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান ও নিশ্বাব-রোধপুর্ধক স্নান ও 
সমস্ত গাত্র মাজ্জনান্তে পুনঃ স্নান করিবে । অন্যের 

গাত্র মার্জনী ও বস্ত্র অব্যবহার্য্য | 

ন্নানান্তে গাত্র মার্জনী দ্বারা শরীরের জল মুঠিয়া, 

বস্ত্র পরিবর্তনপুর্বক শুক্ষ অথচ মোটা কাপড় দিয় 

গাত্র মার্জন করিবে । আর্দ্রবন্্ে এক মুনুর্তও থাকা 

উচিত নহে । এজন্য স্ানের ঘাটে শুক্ষ বস্ত্র নঙ্গে লইয়া 

যাওয়া কর্তব্য । 

অনন্তর সুবেশ এবং স্ুগন্ধপুষ্পান্রাত হইয়া সুগ্গ 

দ্রব্য. অনুলেপনান্তে আপনাপন অভীষ্ট ন্মরণ-পূর্ক 
আহ্ছিক কার্ষ্যে প্রবৃত্ত হইবেক। 

অপিচ পক্ষান্তরে স্বতির বিধি প্রতিপালন ন। 

করিলেও চিকিৎনাশান্ত্র অনুযায়ি স্নানের অধ্যবঠিত 

জল পান বা আহারাদি নিষিদ্ধ তাহাতে ঠৈহিক অন্ু- 

স্থতা ঘটে সুতরাং স্্ানাস্তে লৌকিক কার্যে মনো- 
নিবেশ করা অপেক্ষা আত্মহিতাথা কিয়ৎক্ষণ চন্দন- 
পুষ্পাদিতে পুজাদিই করিবেন | 



২৪ খতৃ বিপর্ধ্যর । 

উপসংহার কালে এতছুপলক্ষে আমরা দুই একটা 
কথার অব্তারণ। করিতে বাধ্য হইলাম, কেন না 

আজি কালি ভনবিংশ শতান্ধী বলিয়া অনেকের অভি- 

মান জন্ষিয়াছে সুতরাং সেই সকল অভিমানীদিগের 

নিকট প্রাচীন মত প্রথাপ্রায় উপকথার স্বরূপ হইয়। পরে, 
ইহা মনঃনংযোশে পাঠ ও গুণাগুণ পরীক্ষা দূরে 
থাকুক শিরোনাম পড়িয়া খড়া হস্তও উচ্চ হাস্য করিয়া 

বলিবেন এবং লেখক ও পত্র সম্পাদককে প্রাচীনের 

দলে গন্য করিয়া! নানা লাঞ্চনায় পাতিত করিয়। 
ছাড়িবেন। | 

হায়! নব্যবঙ্গের এই উচ্ছ,জ্মবলতা নিবারণের 

উপায় কি? যদিও কল্পপ্রম প্রভাতি উচ্চ অঙ্গের 

সাময়িক পত্র সমুছে প্রাচীন মত সমর্থনে তাহার 

গৃঢ়ার্থ সহিত সমাদরে প্রচারিত ও গ্রাহক মগুলীতে 
পাঠত হইতেছে তথাপি এখনও আশানুরূপ পুর্ব- 

প্রিয়তা জন্মে নাই, যে জাতি পূর্ব পুরুষের গৌরব 

লীল। বিস্মৃত হইয়া অপাময়িক উন্নত্যভিমানী পাশ্চাত্য 

অনুকরণে ব্রতী হইবে, শাম্ততঃ নুদীর্ঘকাল তাহাদিগকে 
কল প্রকার স্বাধীনত। হইতে বঞ্চিত থাকিতে হইবে, 

অন্ত কথা কি ? স্গান নশ্বঞ্ধে স্কুলের নব্য দলের একটা 

(চিত্তরতিনী। 

শ্থিরিতা নাই । তৈলতেো৷ পরিহার্ধ্য হইয়া উঠিয়াছে ! 
বিশেষতঃ প্রত্যহ স্থান প্রায় নাই; আবার শীতকালে 

কেহ কেহ পরিধেয় ও গাত্রবন্ত্র সগ্াহান্তে একবারে 

রজকালয়ে প্রেরণ করেন, বন্ধু সমাজে সে সকল অতি 
গৌরবকর বলিয়। কথিত হয়, আমরা বিশ্বস্ত নুত্রে 
গুনিয়াছি যে বিলাতের বিবির। নাকি গণুদ্বয় ওষ্ 

চক্ষুপরি, কপোল ; কেহকেহ হত্তের দশাঙ্গুণী মাত্র 
ধৌতকেই স্নান ব্যাখা। করেন এবং নিজেও তাহাই 

করিয়া থাকেন ! কি পশুভাব। 

যাহা হউক আমরা স্বজাতি হিভার্থে পরিণামদশা 

বঙ্গীয় মহানুভবদিগকে উত্তেজিত করণার্ধেই নময়ে 

সময়ে এইরূপ প্রাচীন চিকিৎসা বা ষে কোঁন শাঙ্ছের 

তাৎপর্য্য বাঙ্গাল। ভাষা'মাত্রে প্রকাশ করিব, সংস্থ্ত 

বা ইংরাজী বচন না দেখিলে লিখিত বিষয়ের নত্যত। 

সম্বন্ধে ধাহারা। সন্দিহান হন এরূপ লোকের ক্রমেই 

অভাব হইতেছে, এখন যে আবার “ন্বজাতিপ্রিয়তা” 

“স্বদেশপ্রিয়ত্তা" বলিয়া গোটাকত লম্বা চৌড়া কথা 

উঠিয়াছে, প্লেখা যাউক নে গুলি সত্য কি মিথ্যা! 

ক্রমশঃ ! 

খতু বিপর্ধযয়। 

“পন্য রাজা পুণাদেশ। 

যদি বে মাঘের শেষ ॥” 

ফলত; এবার শিশির খতুর মধ্য ভ'গে (বিগত 

৩* শে মাঘ) নংক্রান্তি দিবনে হটাৎ ঘনঘটায় রষ্ি- 

পাত হইল, আমরা কবিতাদ্ধয়ের শুভফল প্রতীক্ষায় 
রহিনাছি, র:জা ধন্য ও দেশ পুণা কিরূপে হয়, তাহা 
নকলের চক্ষু কূণে উপনীত হইবে । বচনের গুড় তাৎ- 

পর্ন্য আলোচনা খতুপত্রিকারই কার্য, কিন্তু এবার 
শহানাভাব। 

' ভারতের ছোট বড় শানন কর্তা পরিবর্তিত হইয়া 
ইশলবিহার ত্যাগ করিতে বম্মত কিন] নন্দেহ ;। কেন 

না কর্তৃপক্ষের খু বিপর্ধ্যয় প্রয়োজনীয়, পাশ্চাতা 

অনুকরণাশক্ত হিন্দু রাজাগণও ইহার পক্ষপাতী ৷ 

শিশির কালের বৃষ্টিতে প্রারট শোভ। লক্ষিত বা 

তৎফল প্রাপ্ত হওয়া ষায় না, সুতরাং মানুষেরও ব্যব- 

হার পরিবর্তনের প্রয়োজনাভাব | ( ইতি অবতভারণ। ) 



১ম বর্ষ, শিশির | ] রাধাযোছন ধাবু। ২৫ 

রাধাযোহন বাবু। 
(পুর্ব প্রকাশিতের পর।) 

এইরূপে কৃষ্ণছুলাল মৌলবী নাহেবের নিকট কিছু- 
দিন বত্বাতিশয়ে পার্মিপাঠ করিতে লাগিলেন, ইহার 
কিছুদিন পরেই সেই শিক্ষার একটু বাধার উপক্রম 
হয়, করজগ্রামের মৌলবীপাহেব কাটোয়ার উত্তর 
সারাল নামক মুসলমান-প্রধান গ্রামে ম্বজাঁতি অনু- 
রোধে বাম করিতে বাধ্য হন, তৎকালে এ প্রদেশে এমন 

সুবিধ! ছিলন। যে ক্ুঞ্চছুলাল দ্বিতীয় কোন ব্যক্তির 

নিকট অভীষ্ট ভাষার আলোচনা করেন, এদিকে 
তাহার শিক্ষার আগ্রহ দেখিয়। মৌলবীসাহেব বড় 
স্নেহ করিতেন, সুতরাং কৃষ্ণছুলালকে তাহার সহ্তি 

সারালগ্রাম যাইতে হইল, অনেকে সারালগ্রামের 

পরিবর্তে কৈতনগ্রাম কহিয়া থাকেন, যাহা হউক 

তাহাতে আমাদের বক্তব্যের তারুশ ক্ষতি নাই; 

এই সময়ের কিছুদিন পরেই তিনি পারসীতে এক 

রূপ ব্যুৎপন্ন হইলেন, তখন তীহার বয়ঃক্রম বিংশতি 
বতমর হইবে, মৌলবীর নিকট পাঠ সমাপ্ত করিয়। 

বাগী আবিলেন, ইহার কিছুকাল গত হইলে রুষ্ছুলাল 

প্রথমে বিবাহিত হন | ' এই বিবার পর হইতেই কৃষ্ণ 

ডুলালের ভাগ্যালন্্রী সুপ্রনন্না হইয়াছিলেন, কাটো- 
যার পশ্চিমোত্তর কোন গ্রামে তাহার বিবাহ হয়, 

বিবাহান্তে বরকন্ক। গুহে আনিতেছেন, বেলা মধ্যাহ্ন 

হওয়ায় কাটোয়ার বাজারে পাল্কী নামাইয়াছিলেন | 

সেই বময়ে মুর্শিদাবাদ হইতে ননাব লিরা- 

জের এক পারর্সি পরয়ান। কাটোয়াখিত ফৌজ- 

দারের উপর আনিয়াছিল, কিন্ত ফৌজদারজী তাহার 
মন্দ বুঝিতে ন। পারিয়া সমস্ত কাটোয়ানগ্ররে তাহা- 

পরিচালিত করিলেন কিন্তু কেহই তাহার রহস্য উদ্ডোদ 

কারতে পারে নাই; এক্ষণে কুষ্ছুলাল বাজা- 

.রের লোকের মুখে কথায় কথায় তাহা গুনিয়া 

দেখিতে চাখিলেন, শুনিবামাত্র ফৌজদারজী শরীরে 

রুষ্দুলালের পাক্কী-সমীপ্রন্থ হইল ! তিনি একবার 

মাত্রেই অবলীলাক্রমে পরয়ানা লিখিত সকল ত্য 

প্রকাশ করিলেন, এই ঘটনায় সকলের মধ্যে একটা 
হুলগ্থুল পড়িয়। গেল। এবং সকলেই সোৎসুকে তাহার 

সহিত আলাপ করিতে লাগিল অতঃপর ফৌজ 
দারজীও কৃতত্বত। মহাঁপাপজানিয়। কুষ্ছুলালের ভাবী 

মঙ্গলের লহায় জন্য আত্ম অধীনে তাহাকে মাসিক পাঁচ 

টাকা €বতনে মুন্ুরি ' নিযুক্ত করিলেন। নিরভিমানী 
রুষ্ণদুলাল তাহাতেই সন্মত হইয়া লববধু লইয়। বাড়ী 
আনিয়াছিলেন | 

অনস্ভর নৃতন মুন্তরি কার্ষ্যে নিযুক্ত হইয়। প্রতিদিন 

বাগিতে আহার করিয়া তিনক্রোশ পথ পদত্রজে 
যাইতেন, প্রত্যহই সন্ধ্যার পর বাগী আসিতেন। 

এই সময়ে কুষ্ছুলালের আর একগী স্থযোগ উপ. 

হিত হয়, বীরভূম জেসার কোন মন্ত্াস্ত ব্যক্তির 
লোকান্তে তদীয় উত্তরাধিকারী উপস্থিত না হওয়ায় 

জনৈক মুচতুর ব্যক্তি সমস্ত সম্পত্তি আত্মাধীনে আনিয়া 
স্ডোগ করিতেছিল । 

কিছুদিন পরে ম্বতধনির পত্বী পিত্রালয় হইতে 

শিশু সস্তান লইয়া আনিয়। স্বামীর নম্পত্তি ফিরিয়। 

চাহিলেন, কিন্তু তাহাতে তিনি কৃতকার্য না হইর! 

কাটোয়ার ফৌজদারের কাছে আইসেন, তখন এ 

সমস্ত বিষয় নবাবের খাশ-দরবারে বিচার হইত, 

ফৌজদার সাহেবের পরামর্শে কুঞ্দুলালের সহিত সেই 

বিধবা সপুভ্ত মুর্শিদাবাদ যাইতে প্রন্থত হইল, সৌভাগা- 
ক্রমে অনাথার স্বামীর প্রচুর তাক্তনম্পত্তি ছিল, 
কৃষ্দুলাল তাহার সহিত কাটোয়। হইতে নৌকা পথে 
যাইতেছেন, বিধব। রুঞ্ণদুলালকে একমাত্র হায় দেখিয়া 

সমস্ত অবস্থ। যতুর সাধ্য বিরত করিলেন, তাহাতে 

তাহার গ্রতীতি হইল যে এই কার্ষো নিশ্চয় কৃতকার্য 

হইবেন, এবং তিনি অনাধাকে সাহর দিয়া সেই 

৮ ভাগ্ীরতীর উপরে উভয়ে একছী চুক্তি করিলেন, যে 
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বিধবা আত্ম সম্পত্তি প্রার্ড হইলে প্রথম বর্ষের লাভের 
সমস্ত টাক। রুষ্ণছুলালকে দিবেন, ইত্যাদি | 

বস্ততঃ কুষ্ণছুলাল বাবু তৎকালে একজন পারদীতে 

মুন্সী বা মুংন্থুদ্দী বলিলেও হয়, তিনি যতদূর সাধ্য প্রাণ- 
পণে একখানি বিধবার পক্ষে আবেদন পত্র লিখিলেন, 

তাহার হস্তলিপিনৈপুণ্য অতি সুন্দর ছিল, তখন 

এ সকলের গৌরব বেসি হইত, এই কারণেই হউক 

অথব! বিধব। ধন্ম বলে স্বীয় সম্পত্তি পুন প্রাপ্ত হইবে 

বলিয়া হউক, আবেদনের পর অল্পদিনেই বিচার আরম্ত 
হইয়া, বিধবার পক্ষে একেবারে জয়লাভ হয় | * 

অনস্তর বিধব ম্বামীসম্পত্তি অধিকার করিয়। 
শ্বীকুত অর্থ সমস্তই এককালে প্রদান করিলেন, 

তাহাতে কৃষ্ণদুলাল * অতি সামান্য অবস্থায় থাকিয়া 

এককালে কয়েক সহজ মুদ্রার অধিকারী হইলেন | 

এই সময়ে নবাবসরকারে দেওয়ান বঙ্গ অধিকারি। 

তিনি জাতিতে উত্তররাটী কায়ন্থ, কুষ্থছুলালের ম্বজাতি 
ও কুটুম্ব এবং তাহার পারসীতে অভিজ্ঞতা দেখিয়। 
একেবারেই দেওয়ানখানার সেরেস্তাদার পরে বরণ 

পরাছছুবর্তন | [চিত্তরঞ্িনী ৷ 

করিলেন । এ নময় আরও কতিপয় সেরেস্তাদার তথায় 

ছিলেন । 

এ যে সময়ের কথা হইতেছে তখন বাঙ্গালার 

ভাগ্যলক্ষ্মী চঞ্চল, নিয়ত বিঘুর্ণিত হইতেছে, অপরি- 
নামদর্শা নব্য-নবাব সহচর-পরিরত-যুব! প্রায়সই,অব্য 
বস্থচিত্বতার পরিচয় দিতেছে, ইংরেজ্েের সহিত কখন 

মিত্রতা, কখন শক্রতা ; কখন দেশীয়দিগকে উচ্চপদে : 

বরণ, কখন কারারুদ্ধ, এই তাহার রাজকাধ্য হইয়াছিল। 

যৎকালে নবাব অধীনস্থ হিন্দুরাজা ও ইংরাজের 

চক্রান্ত শুনিতে পাইল, তখন অর্দাগ্রে শক্রকে রাজ- 

কর আদায়ের বাধ। জন্মাইবার মানসে বাঙ্গালার 

সেরেস্তানহ সেরেস্তাদারগণকে মুঙ্গেরস্থ কারাগৃহে 

আবদ্ধ করিয়া রাখিল !! পাছে তাহাকে ছাড়িয়া 

আগে সেরেস্ত। দখল করে! এই ভয়! ! গুদ্ধ ইহাই 
নহে, সেরেস্তাদারদিগকে মুঙ্গের পাঠাইয়। পশ্চাৎ 

নিজে গিয়। তাহাদিগকে প্রত্যক্ষে বলিদান করাইবার 

সংস্কল্প, ইহা হইলে আক্রমণ কারিগণ রাজ্য-শাননে 

অক্ষম হইবে । 

পরানুবর্তন | 
পরানুবর্তন কি? তাহার শব্দার্থের বিচার করা 

নিষ্পয়োজন দচরাচর দাস্তর্ত্বি বা চাকরী করাই 

ইহার অন্যতম সদর্থ কথিত হয়, প্রত্যুতঃ আমাদের 
তাহা লক্ষ্য নহে । অনেকে অন্ুকরণকেও এ অর্থে 

প্রয়োগ করে বটে; অনেকস্থলে সুদ বিশেষ বা 

অধীনস্থ স্বলম্পকীয় ব্যক্তিও পরানুবর্তন করিতে বাধ্য 

হয়, সমাজ এজন্য" বড় নিন্দা ভারবহন করে না, কুত্রাপি 
প্রীতির দুশ্ছেগ্কশৃঙ্খলে বিজড়িত হইয়া ইহাতে কেহ ব৷ 

লিপ্ত হয়, অন্ততঃ আমরা এই কার্ধ্কেই মূলভিত্তি 
করিয়। এমস্বন্ধে কিছু বলিয়৷ যাইব। 

জগতে উদ্দেশ্টহীন জীবন নাই, নিঃন্বার্থলোক 

থাকিতে পারেন; কিন্তু অর্থসন্বন্ধীয় নিঃম্বার্থতাই 
নিঃস্বার্থ নহে । অনেকে আর্থিক সাহায্যে পরান্থবর্ভন 

করে, স্বকীয় হিতাহিত বিসজ্জন দিয়া অর্থলোলুপ 

যখন ধণ্মাধর্্ম বিবেকশুম্ত হইয়। সংমারে বিচরণ করে, 
তখন আমাদের চক্ষুক্ণের বধিরতাই শ্রেয়কল্পন। 

করি। এছাড়া সম্মানলোভীও পরের অনুবর্তনে 
কালাতিপাত করে, হিতৈষী মহজ্জনের স্বজাতি বা 
স্বদেশের গ্ররতি মমতাজনিত যে নিঃশ্বার্থভাব তাহা 

দেবোপম, ইহ1তেও কিয়দংশে পরানুবর্তন ঘটে, ফলতঃ 

ইহা আদরণীয়। সোজা কথায় পরের মন বুঝিয়! 
চলার নাম পরানুবর্তন, সংসারে কেহযে তাহাতে 

সমর্থ বা কৃতকার্য হন জানি না; পরের মন জানি ন| 
বলিয়। নয়, ইহার ভিতর আরও দুই চারিটি গুঢ়তথ্য 
আছে। 

অনেক সময়ে পরের মনন না জানিয়াও বিন! 
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আজ্ঞা কোন কাজ করিয়। থাকি, তাহাতেও পরানু- 
বর্তন ঘটে, কারণ, পরকীয় আদেশ অনাদেশ প্ররোচিত 
হওয়৷ এক কথ। ; যাহারা রাজকীয় আদেশে পরবীয় 
অনুসরণে প্ররত্ব হয় তাহাদের কথা সতন্ত্র, সম্ভবতঃ 

হিন্দু সমাজে প্রতি নিয়ত তাহা পরিক্ষীত হইতেছে, 

পরানুবর্তনে কোন কার্যষের আরন্তে বাধা নাই কিন্তু 

* অর্দর্লুত কার্য্য-তাহাতে প্রতিনিরত্বততাই লজ্জাক্ষর। 

“ আমি অমুকের আদেশে ইহা করিতে বাধ্য ” এ 
কথায় সমাজ কর্ণপাত করে, কিন্তু কোন সৎকার্য্যের 

প্রতি বাধ! ঘটিলে সমাজ বধির? কেহ তাহা বুঝে না। 
মনুষ্য সমাজ বা একাকী ঘটনাচক্রে পড়িয়া অনেক 

সময়ে কার্য বা বাক্য পরিবর্তন করে, ইহ। পরান্ুবর্তন 

বরত্তির স্বভাব নহে । কোন কুট বুদ্ধি গ্রনোদনা তাহার 
মধ্যে লণ্ড আছে নিশ্চিত। 

বিজ্ঞান জগতে পরান্ুুবর্তন ভান কতদূর প্রয়ো- 

জনীীয় এবং কুত্রাপি ইহার প্রয়োজনীয়তা আছে 
কি না, তাহার বিচার্ষ্য স্থল এ নহে, তবে অনিচ্ছ। স্বত্বে 
বড় বড় মহান ও নাধুপ্রকতিকেও ইহার আনুগত্য 

গ্রহণ করিতে হয়, হয়তে। কোন সদাশয় পররত মন্ত্র 

ণায় বিমুগ্ধ হইয়া নীচাশয়ের আকরভূমি হইয়া 
পড়িয়াছেন। তাই দেখিয়া! কি ইহার ফল কল্লিত হইতে 

পারে ? তাহ! কখনই নহে, পক্ষান্তরে অন্যত্র দর্টিপাত 
কর, কত কত নীচাত্বা পরান্ুবর্তনে নিজনিজ অব- 

স্থণর যুগান্তর করিয়া তুলিয়াছে । 
আমাদের প্রস্তাবিত পরান্ুবর্তন সম্বন্ধে আর 

একী আবশ্যকীয় কথ! বলিতে বিস্মত হইয়াছি 

যে নকল ক্ষণজম্মা লেখক ও কবিগণ কল্পিত বা সত্য 

পরানুবর্তন | 

ঘটন। সম্বলিত বিচিত্রচরিত্র চিত্রিত করিয়া মানব- 
সমাজে অক্ষয় আদর্শ ধরিয়! রাখিয়াছেন ; তাহারাই 

পরান্ুবর্তন প্ররত্বির আদি প্রবর্তক ও প্রধান উত্তে- 
জক। তাহাদের দ্বার। পরিচালিত হইয়া কত কত 

জীবনের চরিত্র সংগঠিত হইয়াছে তাহার ইয়ত। 

নাই, ইহাদের মধ্যেও আবার শ্রেশী বিভাগ আছে; 
কতকগুলি গ্রন্থকার বা নাটক গ্রণেতাই এই সম্বন্ধে 

অধিক রুতকার্য্যতা লাভ করিয়াছেন ৷ অধিকন্তু পুরা- 

বত্তবিৎ বা ইতিহাস লেখকগণই সত্য ঘটনা লিপি- 

বদ্ধ করিয়। কেবল যে পরানুবর্তন রত্তির সহায়তা 

করিয়াছেন তাহ] নহে, প্রত্যুতঃ সংসারের যাবতীয় 

লোক এক সমনুত্রে আবদ্ধ এবং একমাত্র এই বত্ির 

বশন্ধদ হইয়া জীবনযাত্রা নির্ধাহ করিতেছেন | 

উপবংহার কালে আমরা সংক্ষেপে এই বলিতে 

পারি যে প্রায় অধিকাংশ ব্যক্তি অনিচ্ছা সন্বেও 

পরান্ুবর্তন করে, যাহার। স্বাধীন প্রকৃতির ব 

স্বাধীন-চেতা, যাহারা স্পষ্ট বা উচিতবক্তা, তীহা- 
দেরও আভ্যন্তরিক অবস্থা পধ্যালোচনা করিলে 

বিলক্ষণ প্রতীতি হইবে যে পরানুবর্তন প্ররত্তির 

অধীনে প্রার নমন্ত জগত চলিতেছে ; কে ইহা হইতে 

অন্তরায় থাকিতে পারে ? কে ইহা অতিক্রম করে ৮ 

বর্তমান শতাব্ধীতে যে সকল উষ্-শোণিত নবধশ্ম 

বিশেষের ভাণ করতঃ জগতে উন্নতগ্রীবা হইয়া 

দণ্ডায়মান হইয়াছেন তাহাদেরও এইদশা, আর 

প্রাচীন মতার্দি পরিপালকগণেরও এই দশ ? বারা- 
স্তরে অবশিষ্ট বক্তব্য প্রকাশ্য । 

৮২পক হজ 



৬৫ গুহাষন্দির। [চিত্তরঞিনী। 

গুহামন্দির। 
(সচিত্র ) 

ভারতের গুহামন্দির গুলি অতি অদ্ভুত । জগতের 
কোন দেশে প্রস্তর খোদিত ম্মরণ-ত্বস্তের অসংখ্য দৃষ্টাস্ত 
এরূপ আর কোথাও দেখা যার ন।; ক্রাইমিয়। উপ- 

দ্বীপে ইন্কারমান স্থানে (গুহানগর) অথবা আরবদেশে 

পেট্র নামক স্থানে যেসকল সুচারু ভাক্ষ্ষয আছে, 

ইলোরার কৈলাশের সহিত তুলনা করিলে তাহার৷ 
নিতান্ত অকিঞ্িৎকর বলিয়। প্রতীতি হইবেক | 

কথিত আছে ভারতবাসীর। প্রস্তর খোদাইকার্য্য 

শ্রাষ্টের জন্মের আড়াইখতব্ধ পুর্বে আরম্ভ করিয়া 

আটশত খ্রীষ্টাব্দে শেষ করিয়াছিলেন । সেই সমুদয় 
'আসংখ্য ধ্বংসাবশিষ্ট গুহারাশির গৌরব ইদানীং লোক- 

নাধারণের বোধগম্য হইতেছে । 
এ দেশের লিখিত ইতিহাস অতি অসম্পূর্ণ ও 

আংশিক, নেই ক্ষতি পুরণের কার্য্যতঃ প্রমান করণের 

জন্বাই যেন ভারত বানীর। লিখিত বিষয়ের পরিবর্তে 

পুরাতন ম্মরণস্তশ্তেররাশী রাখিয়া শিয়াছেন, এই 

গুহ। মন্দিরগুলি সংখ্যায় অধিক বলিয়। । এবং মানব 

হস্ত নিশ্দিত গ্রাসাদ অপেক্ষ। সুরক্ষিত ও অধিকতর 

পুরাতন বলিয়। হিম্দুষ্থানের সাহিত্য বা ইতিহান 

পাঠকদিগের পক্ষে ভবিষ্যতে ইহার! কার্ধযকর হইবে, 

ইঙা নিশ্চয় বলিতে পারা যায়। 

ভারতের সমস্ত গুহাগুলির বিষয় একত্রে আলো- 

চন করিলে তাহাদের খোদাইকালীন এদেশের 

ইতিহাসের সুন্দর পরিচয় পাওয়! যায়, এই গুহা মন্দি- 

রের দ*ভাগের নয়ভাগ বোস্বাই প্রেসিডেল্সিতে 

অবস্থিত । মান্দ্রাজ গ্রেকিডেঙ্গী মধ্যে মহাবলীপুরে 

একটিমাত্র স্তুপ আছে, উড়িষ্যা ও বেহারে দুইটী 
অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রতর স্ভতপ দেখিতে পাওয়া যায়, 
পঞ্জাবের পশ্চিম প্রান্তে ও আফগানিস্থানে বৌদ্ধ- 
দিগের মে নকল গুহা আছে সে গুলি এখনও সম্পুর্ণ 
আবিষ্ক ত হয় নাই, সিংহলদ্বীপেও দুই একটি প্রস্তর- 

খোদিত মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। বেহা- 

রের অতি পুরাতন স্তুপগুলি অধিকাংশই স্বাভাবিক, 

স্থানে স্থানে কৃত্রিম কার্ধ্যও দেখিতে পাওয়াষায় মাত্র 

জনশ্রুতি মতে তাহারা সকলেই বুদ্ধর্দেব বা তাহার. 
অব্যবহিত পরে যে সকল শিষ্য আবিভূতি হন, তাহা- 
দের ইতিহাসের সহিত ইহার বিশেষ সংজ্রব আছে । 

ষে গুহাগুলি সম্পূর্ণ নরহস্তরচিত, অধুনাতন 
ইউরোপীয় গুহার সহিত তুলন। করিলে উহ ক্ষুদ্রতর 
ও ভাক্ষর্ষ্যে অনেক হীন বলিয়া বোধ হইবে, তাহাদের 

মকলের উপরেই সংক্ষিণ্ত বিবরণ উৎকীর্ণ আছে, 

সুদাম নামক গুহ! শ্রীষ্টের জন্মের পুর্ম দুইশত বায়ান্ন 
বংসর হইবে অর্থাৎ অশোকের রাজ্যের দ্বাদশ বর্ষে 

খোদ্দিত হয়, গোপীগুহা অশোকের পৌত্র দশরথের 
সময়ে দুইশত চৌদ্দ পুর্ব শ্রীষ্টান্দে খোদিত, শেষোক্ত 
গুহার উপরে নিন্দ্াণাভিপ্রায়ও ব্যক্ত আছে, দখরখের 
সিংহাসন আরোহণকালে যোতীবুদ্ধান্ত অর্থাৎ বৌদ্ধ- 
সম্ভানীদের আশ্রম করিবার জন্য ইহ। নিশ্মিত হয়, 

বেহার প্রদেশস্থ এই সকল গুহ। দীর্ধে ত্রিশফুটের অধিক 
ছিল । সুতরাং একজন নন্ন্যানীর পক্ষে গুহ। গুলি বেন 

দীর্ঘায়ত সন্দেহ নাই। হার্ডিনাহেব বলেন যে 

বিলোনে বৌদ্ধ সন্নানীদিগের জন্য যে গুহা খোদিত 

হয় তাহার প্রকোষ্ঠগুলি দৈর্ঘে বার বিঘৎ ও প্রন্থে সাত 

বিঘৎ হইবেক, একারণ ভ্রমণকারী ফারগুশন নাহেব 

অনুমান করেন যে এই প্রকোষ্ঠগুলি মন্দিরের মত 

ব্যবহৃত হইত । গুহার প্রাস্তভাগে এক একগি রত্বা- 
কার প্রকোষ্ঠ থাকাতে উক্ত সাহেবের অনুমান নিতান্ত 

ভ্রান্ত বলিয়া বোধ হয় না, বস্ততঃ সন্তাসীরা এই সকল 
"খানে বাস করিত। 

ক্রমশঃ স্থচারুতর আলঙ্কর্য্যের প্রথ। আরম্ভ দেখা, 

যায় এবং ভাক্ষর্য্যের আবির্ভাব হইয়। খোদিত ও 

রঞজিতআলঙ্কর্ষের উন্নতসীমায় পরিণত হইয়াছে ॥. 



[ ১ম বর্ষ শিশির । 

ইহ| দ্বারা অধিবানীপিগের বিশ্বান ও ধন্মবিষয়ক 

অনুষ্ঠানেরও অনেক পরিবর্তন লক্ষিত হয়, অপেক্ষা- 

র্ুত পুরাতন ভাক্ষর্ষ্য স্বয়ং বৃদ্ধদেবের প্রাতিমুস্তি 

দেখিতে পাওয়। যার না, অর্থাৎ হীনায়ন বা] ক্ষুদ্র- 
চক্রের মত যে সময়ে প্রদর্শন করিতেছি, পরে যখন 

মভায়নের মত ও অনুষ্ঠান নম্মত প্রণিদ্ধি লাভ করিতে 

লাগিল, তখন বিবিধ কন্সিত মৃত্তি প্রকাশ করিয়া 
বুদ্ধের প্রতিকৃতি ধারণ করিতে লাগিল ভাক্ষর্যয সক- 
লের মধ উহাদিগের অবশ্থিতি এতিহানিক ঘটনার 

পরিচয় প্রদায়ক, তদ্ৃবিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই । 

ঘড়াপুরী একটি ক্ষুদ্র দ্বীপের নাম, ইহা বোম্বাই 

নগরী হইতে প্রায় তিন ক্রোশ অন্তরে অবস্থিত, 

পট.শীজের। এই দ্বাপকে একদ! এলিফ্যাণ্টী ব৷ হস্তী 

দ্বীপ কহিত তদনুনারে ইংরেজ জাতিও এই নামে 

'ইহাকে অভিহিত করেন ; বস্ততঃ দ্বীপের আক্লাতি দূর 

হইতে অনেকট। সুরহৎ হস্তীর হ্যায়, বোধ হয় বিদে- 

শীয় জাতির নিকট এই কারণেই উক্ত নাম প্রাপ্ত 

হইয়। থাকিবে । 

এই দ্বীপের পশ্চিম পাহাড়ে একগি রূহৎ গুহা 
আছে তাহা নমুদ্রের জল হইতে প্রায় ২৫০ ফিটু উচ্চ 
হইবে, পাহাড়ের সুকঠিন প্রস্তর নকল খোদ্দিত হহয়। 

গুহামন্দির। ২৯ 

অতি প্রাচীনকালের হিন্ডশিল্প-নৈপুণ্যতার পরিচয় 

প্রদান করিতেছে । ইহার উভয় দিকে অর্থাৎ পুর্ন ও 
পশ্চিমে প্রবেশদ্বার আছে এবং প্রধান তোরণ উত্তর 

দিকে খোদিত আছে । 
এই গুহাস্থিত মন্দির গাবেশের প্রধান দ্বার বর্ত- 

মান চিত্রে খোদিত হইল, তাহ! দেখিলে বোধ হইবে 

যে দুইটী বৃহৎ স্তস্ত ও ঢুইগি ক্ষুদ্র স্তম্তদ্বারা উপরের 
প্রস্তররাশি রক্ষিত হইয়াছে, এবং তদুপরি নানাপ্রকার 

লতাগুল্ম থাকায় ইহার দৃশ্য অতি মনোহর হইয়।ছে। 

এই গুহ। তিনভাগে বিভক্ত, মধ্যে রহৎ মন্দির ও 

তাহার দুই ধারে দুইটি প্রকোষ্ঠ আছে। প্রধান ঘার 
হইতে গুহার শেষ বীমা মাপিলে রহৎ মন্দিরটী 
১৩০।১1২ ফীট লম্বে এবং পুর্বদ্বার হইতে পশ্চিমদ্বার 

পর্য্যন্ত ১৩০ ফীট দীর্ঘ হইবে, ইহাতে ২৬টি রহৎ স্তত্ত 
ও ১৬টি ক্ষুদ্র স্তস্তদ্বারা প্াধত হইয়াছে কিন্তু দুঃখের 

বিষয় এক্ষণে ৮টি তত প্রায় বিনষ্ট হইয়াছে, সকল 
স্তশ্ুগুলে উদ্ধে মমান নহে কোন কোনটি পনর 
হইতে সাড়েমতর ফীট পর্য্যন্ত হইবে, উত্তরদিক 
হইতে গুহার দক্ষিণের শেষ নীম! পর্য্যন্ত ছোট বড় 

আটটি স্তস্ত আছে এবং পুর্ব হইতে পশ্চিমদ্বারেও 

তদ্রুপ ত্তস্তশ্রেণী রহিয়াছে । ক্রমশঃ 



৩ 

০ ০ স্থ্ 

যে কারণে বাঙ্গালা কাব্য নাটকে আমরা বীত- 
রাগ তাহ! দ্লেশহিতৈধী মাত্রেই জ|নেন। সচিত্রখতু- 

পত্রিকার দু প্রতিজ্ঞা সত্বেও পরিচিত অপরিচিত 

অনেকে কাব্যাদিগ্রন্থ উপহার দিয় থাকেন ; আম- 

রাও ইচ্ছায় অনিচ্ছায় প্রাপ্ত গ্রস্থের কিয়দংশ বা সম্পু- 
াংশ পাঠ করি, বস্ততঃ সকল পাঠ নিরর্থক হয় না, 
এই কাব্য প্লাবিত সমাজে দুইটা রসের কথা বলিয়া 
যাইতে সবাই উদ্যত, ফলতঃ কেহ কেহ তাহাতে রূত 

কার্য হন । 

আজি “মহিলা” গ্রন্থ দেখিয়া আমাদের বড় আনন্দ 

উপস্থিত। “মহিলা” কবিতাময় খণ্ডকাব্য। গ্রন্থের রচয়িত। 

মহিলাকে চারিভাগে লিখিবার মানসে মাতা, ভম্্ী, 

জায়া, নন্দিনী চারিশ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া ভগ্নীর বিষয় 

লিখিতে লিখিতে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন । 

এক্ষণে তর্দীয় ভ্রাতা উপহার ও মাতা, মাতৃস্ততি একত্রে 
জনসমাজে প্রকাশ করিয়াছেন। প্রকাশক দেবেন্দ্র বাবু 
প্রথমেই একটী জ্ঞাতব্য কথায় ভূমিকা যোজনা করি- 
যাছেন, স্থানাভাব না হইলে এস্থলে তাহা তুলিয়৷ দিতাম। 

ফলতঃ ইহাতে এই কাব্য পাঠকদিগের অনেক সুবিধা 
হইবে । 

এই কাবা নারীজাতীর স্ততিবাদেই পুর্ণ । সেই স্তাতি 

একদেশদর্শা বা অশান্ত্রীয় নহে। কাব্যকার কাব্য 
মধ্যে কোথাও দার্শনিক কোথাও বৈজ্ঞানিক কোথাও 

সমাজতত্ব ব! পুরাতত্ববিদের ন্যায় সর্বদা পাঠক- 

বর্গের উপদেষ্টার কার্ধ্য করিয়াছেন, কোথাও অগণস্ত্য 
কম্টীর নারীপুজ।, কোথাও ছুয়াট মিলের মমাজপরতা 
দেশীয় ভাবে বিম্তাস করিয়াছেন । শ্বার্থপরের অতুযুক্তি 
বাদ ব৷ নিন্দার ভয় ন। করিয়া তিনি সর্বত্র নির্ভীক- 
চিত্তে মনের ভাব প্রকাশ করিয়াছেন, আমাদের 

দেশকাল প্রচলিত অনৈতিক কাব্য নাটকের 

প্রতি বিশেষ দ্বণ। আছে। “মহিলা সে প্রকারের 

মহিল!। [ চিত্তরঞ্জিনী। 

জজঠউ-০০৪০০স মা | ০ ০০স্পপ ০ ৯ আস 

মহিল!। 
কাব্য নয় বলিয়া তাহার সমালোচনায় প্ররত্ত 

হইয়াছি | 

মহিলার ভাবসন্্লিবেশ উচ্চ অঙ্গের হইয়াছে, 

তাহ! গভীর তত্বান্ুসন্ধায়ীর ম্তায় কবি তন্ন তন্ন করিয়া 

বিরত করিয়াছেন । ভাষার কাহিম্ক সেই জন্য, ফলতঃ 

সেই কাঠিন্ত কাব্যের সর্ধত্র সমভাবে রক্ষিত হই" 
পাছে । তাহাতে কাব্যকারের কবিত্বের প্রশংনা কর! 

যায়, অনেকে অনুকরণে সরল কবিত। লিখিতে গিয়। 

বর্ণপরিচয়ানভিজ্ঞ বালকের প্রবাসস্থ পিতাকে পত্র 

লেখার ন্যায় করিয়া থাকেন । ম্বভাবকবি অন্যরূপ, 
ঈশ্বর গুণের ও মদনমোহন তর্কানঙ্কারের আদর্শের 

সরল কবিত। বাঙ্গল। সাহিত্যে চিরকাল আদর 

পাইবে । 

বঙ্গীয় বর্তমান কবিকুলের অগ্রণী মাইকেল মধু- 
সুদন দত্ব মেঘমাদবধে কঠিন শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন 
হেমবাবু খণ্ড রচনা কিছু সরলভাবে লিখিয়া 'ত্র- 
নংহারে' তাহ! ঠিক রাখ! কর্তব্য ভাবেন নাই, নবীন 
বাবুর পলাশিষুদ্ধ প্রায় একরূপ; ইহাদের পর রঙ্গ- 
লাল ও রাজরুষ্ণ বাবু প্রায় এক পথে চলিয়াছেন। কিন্তু 
আমর। মহিলার ম্বত গ্রন্থকারকে এই জন্য ধন্যবাদ 

দিতেছি তিনি কোন এতিহাসিক বা কল্পিত বিষয় 

উপলক্ষ করেন নাই, তাহার কাব্যে নায়ক নায়িকা 

নাই, যুদ্ধ বিগ্রহ নাই, অস্বাভাবিক প্রেমগ্রীতির ছড়া- 
ছড়ি নাই, প্রত্যুত গশ্তীর ভাবে নারীভক্তি ও নারী 
পুজা কাব্যের ছত্রে ছত্রে বিদ্যমান | কবি গ্রন্থের 

দ্বিতীয় স্তবকে অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয় ক্রমে ক্রমে 

নকল কথা৷ ঝলিতে বসিয়াছেন, তিনি কোন্ কথ। 
কোন্ স্থানে কিরূপ ভাবে বলিয়াছেন তাহা না 
দেখাইতে পারিলে' পাঠকবর্গের তৃপ্ডতিকর হইবে না, 

কিন্তু তাহাতে সমালোচন। বাহুল্য হইয়া পড়ে । 

এবার আমর। উপহার নামক কবিত। কয়টীর 
.* মহিল। ৮ নুরেজ্রনাথ মজুমদার প্রণীত । দেবেজনাথ ম্ভুমদার কর্তৃক প্রকাশিত । শ্ামপুকুর ্্ীট ৩৮ নং তখনে 
নুতন বাঙ্গাল! বন্তরে মুদ্রিত । মুল্য ॥* আনা। 



[১ম বর্ষ, শিশির মহিলা । 

কোন কোন অংশ উদ্ধৃত করিয়। আগামী বারে 
মাতা, মাতৃস্ভতি আলোচনী করিব। উপসংহার কালে 

একথা অবশ্থ বক্তব্য যে যাহার গৃহে গৃহলক্ষী আছেন 

এবং সেই গৃহলক্ষীর প্রতি যাহার ভক্তি আছে এই 
পুস্তক পাঠে তাহার ভক্তি দঢ় হইবে । যাহাদের ভক্তি 
নাই এ কাব্যে তাহাদের অধিকারও নাই । পাঠ বিড়- 

হ্বনা মাত্র । এইনারী পুজার প্রথম পুজকবিহারীলাল 

চক্রবস্তী। নারী পুজার প্রথম পুস্তক “বঙ্গ নুন্দরী' | 

মহিলা কাব্যকার অবতরণিকার দ্বিতীয় স্ভবকে 

কাব্যের সৎক্ষিগ উদ্দেশ্য লিখিয়। স্বীয় চিন্তা শীলতা'র 
পরিচয় দিয়াছেন, পাঠক মহাশয়গণকে এইস্থল হইতে 

কিঞ্চিৎ উপহার দিতেছি । 

“ বর্ণিতে না চাই হুদ, নদ সরোবর, 
পিন্ধু শৈল, বন, উপবন, 

নিম্দ্ল নিঝ'র মরু-_বালুর নাগর, 
শীত গ্রীষ্ম বসন্ত বর্তন ; 

হৃদয়ে জেগেছে তান, 

পুলকে আকুল প্রাণ, 

গাবে। শীত খুলি হৃদি ঘার,_ 

মহীয়সী মহিম। মোহিনী মহিলার !” 
 েসপজতজ 0আম 

“ কোন বরবর্ণিনী বিশেষ নায়িকার 
চাটুস্ততি না চাই রচিতে ; 

সমুদয় নারী জাতি নায়িকা আমার, 

বাঞ্ছচিতে বিশ্লেষ বর্ণিতে, 
স্মরি চির উপকার 

দিব গীত-উপহার, 

শুধিবারে ধার মমতার, 

মায়া-কায়া মাতা, ভগ্মী,নন্দিনী জায়ার |” 

র ৬ ক. ৬ 

. হও তুমি বিপুল বিভব অধীশ্বর, 

রাখ মণি রজত কাঞ্চন, 

প্রাাদে নিয়ত সেবে শঙ্কিত কিন্কর, 

নাই বদি রমণী তন !-- ূ 

৩১ 

হৃদে হুদে যার সনে, 

একাখাতে প্রতিক্ষণে, 

সম তালে নৃত্য করে প্রাণ !-- 

উদাসীন তুমি, তব সংশার খশান ! 

কখনো কিজান নাই স্বাস্থ্যের পতন, 

পড়ো নাই পড়নে অরির, 
কখনো কি ভাঙ্গে নাই সম্পদ স্বপন, 
ভূঞ্জ নাই দুঃখ প্রবাসীর! 

বান্ধব বিহীন দেশে, 

শীতাতপ ক্ষুধা ক্লেশে, 
ঠেকে যদি না থাক কখন, 

জাননা, কি মধুচক্র মানবীর মন? 
৬ ্ রঃ রি 

ললনা আনন হেরি শশ্র জাল নর 
খর ক্ষৌরে করিল কর্তিত ;__ 
গুভবান ধরে, ধৌত করি কলেবর ;__ 
করে কেশ কঙ্কণ চর্চিত /- 

পাছে নারী ঘ্বণ। করে, 
পরিহরে সেই ডরে, 

নহজ পশুত্ব আপনার 1-- 

নারী প্রেম লালসায় সভ্যতা সঞ্চার ! 

মহিল। কাব্যের নমুনা জন্য আমর! উতকুষ্টাংশের 

স্থানে স্থানে উদ্ধৃত করিলাম মাত্র । উপহারের উপ- 

সংহার কালে কবি সমাজ সম্বন্ধে যে আশ্বার বাক্য 

বলিয়াছেন তাহা ন। তুলিয়৷ থাকা যাঁয় না। 
* ললন। করিবে স্বর্গ এমর্ত্য নিবাস, 

বিসম্বাদ বিরোধ ঘুচিবে। 

হবে নব পৃর্ধী নব আকাশ প্রকাশ 

মেষ সনে কেশরী খেলিবে ;-- 

জর! স্বত্যু থাকিবে না, 
কেহ আর কান্দিবে না) 



্ 
মচিল।। 

ভাবিতেছ হবে এ কখন ?-* 

পাবে নর নারী বম প্রকৃতি যখন । 

« প্রেমে পূর্ণ হবে প্রাণ কাঠিম্ত ঘুচিবে, 

হইবে আধার মমতার ; 

আত্ম তুলে ভূতকুলে ভূতলে পালিবে ; 
ধর। হবে এক পরিবার ! | 

স্বার্থ স্বাধনের তরে 
নরে না হানিবে নরে, 

ক্লূপাণে রঠিবে হল-ফল ! 

গীতে লীন হইবে কলহ কোলাহল ! 

| চিত্রঞ্জিনী। 

বর্ণিয়াছি সংক্ষেপেতে কার্য্য ললনার 
এসে নর কর দরশন ! 

রক্ত মাখা-ইতি বৃত্ত পাবে আপনার 
আজন্ম ক্লতীর বিবরণ !-_ 

রম্যপুর ছিল যথা, 

শবের শশান তথ। 

কীিবোধ ম্বজাতি বধিয়া ?-- 

বলহে এসব কোন্ দানবের ক্রীয়া ? 

অনস্তর শেষ পত্রে নারী জাতির গরিম। এইরূপে 

চিনি বিশ্যাস করিয়াছেন । 

স্বীয় কবির আত্মার উপর টৈবপুষ্প রৃষ্টি হউক! 
বেহার হইতে ব্রদ্ষদেশ পর্য্যন্ত সমগ্র বঙ্গতুমিতে এই 

মহাবাক্য প্রতিধ্বনিত হউক !! শিক্ষিত অশিক্ষিত 

বঙ্গবানী. নকলে এই কবিত। দ্বর্ণাক্ষরে চিত্রপট 

করিয়। গৃহে গৃহে ঝ.লাইয়। রাখুক, উঠিতে বমিতে 
শিশুমুখে এই গীত শুনিয়া সকলের হৃদয় তত্্ী 

বাজিতে থাঝুক। 

কধি নারীনিন্দকদের সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন 

তাহা হইতে ছুইটী কবিত। নিম্ষে উদ্ধৃত করিলাম। 

একন্থানে_ 

« দুধ শেষে গাভী কাটি করে যে আহার, 

হরে মধু বধি মক্ষিকায়, 
ভীমরথী নাম রদ্ধ পিতার মাতার, 

যৌবনান্তে বিরাগ কান্তায় 

স্বার্থ নাধনের তরে, 

কাটিবারে মিত্র বরে, 

কদাচ কুগিত কর বার !-_ 
নয় বটে অনঙ্গত নারী নিন্দা তার! 

“সেই দেশ সত্য, যথা ললন। পুজিতা! 
কাব্য শ্রেষ্ঠ, নারী বর্ণনায়, 
ক র ক ক 

গা ক রা ক 

অধ্যাত্স বিদ্যার সার, 

রীতিজ্ঞান ললনাঁর, 

নারী কর্ম ধর্ম এ সংসারে, 

নেই ধন্য পুরুষ, আদরে নারী যাঁরে ! 

“নারী-মুখ সংসারের সুষমার নার 

শ্রেষ্ঠ গতি নারীর গ্রমন, 

জ্যোতির প্রধান লোল আখি ললনার, 
আত্মা-নট-নৃত্য-নিকেতন ! 

নারী বাক্য মীতজানি, 

নারী কার্য অনুমানি 
করুণ লীল! বিধাতার! 

মর্তে মৃদ্তিমতী মায়া অঙ্গে অঙ্গনার 1” 
(আগামীতে মাত। ও মাতৃস্ততি আলোচ্য) 



« বঙ্জরীর চরিত ” শ্রীরাজরাজেন্ত্ চনত প্রনীত, জ্রব।টী চিত্ত- 
রঞ্জিনী সাহিত্য সত! হইতে প্রকাশিত । এই পুস্তকখানি পাঠ 

করিয়া! একান্ত আহলাদিত হুইলাম। পঞ্চবিংশতি বর্ষ পূর্ধে 

এখানে সেখানে ১।১টা প্রকৃত বীর বাঙালি জন্মিতেন, একথা 
গুনিলেও মনে আহ্লাদ হয়, গ্রন্থকারের প্রতি পুংক্িতে 

প্রোজ্ছলিত স্বদেশানুরাগের প্রভ। প্রকাশিত হইতেছে । ও 

পুত্তকখানি পাঠ করিলেই বাঙ্গালী মাত্রের অন্তরে আত্ম গৌরব 
উদ্দিত হুইবেক, এই গ্রন্থের নায়ক বাবু রামদাস বন্দে 

"পাধারের অমিত বানবলের যে সমস্ত গল্প প্রকাশিত হইয়াছে 

তাহা! কতক পরিম।/গে রঞ্জিত হইলেও যে মৌলিক সত্য তাহার 

সন্দেহ নাই, ফলতঃ শ্রূপ পুস্তক প্রচারের বিশেষ আবশ্তক 

তইয়াচে। ও তজ্জন্ত গ্রন্থকার সাধারণের ধন্তবাদ পাত্র বলিতে 

আমর! সঙ্কুচিত হইতেছি 7। * * ক * ্* 

** * তীহার দ্বার দেশের উপকার হইবার ০ ক 

সস্ভবন।। 

আনন্দ বাজার পন্ত্রিকা । 

১২৮৮। ১৪ই ভাদ্র। 

এতদ্ ব্যতিত “ তারও সুহৃদ » প্রভৃতি সামস্ধিক পত্র সুহ 
চিত্ত-রঞ্জিনী সাহিষ্কা সভার পুস্তকের যথেষ্ট প্রসংশা করিয়াছেন 
গত বৎসরে এই সভা হইতে নিম্নপিখিত পুস্তকগুলি প্রচারিত 

হইয়াছে। 

১) অকাল উন্নতি (সমাজের গুঢ় রহন্য ) 

২। 'বঙ্গবীর চরিত (রামদাস বাবুর ীবণী) 

গীতি কবিত। প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ 

ইভাতে ভারত বিলাপ ও যমুন! লছরী গীতদ্বয়ে অপ্রকাশিত 

অংশ এবং অন্তান্ত ভারত সম্বন্ধীন্ন কবিত। সন্নিবেশিত আছে। 

৪। শুভস্করী আধা। সমুদয় একত্রে মূল্য দশ আন]। 

&। গীতি কবিত। ভূতীয় ও ৪র্থ ভাগ যক্ত্রস্থ, অচিরাৎ 

প্রকাশিত হইবে, ইহাতে বৃন্দাবন মঞ্জপী, বারাপনী গ্রভৃতি গীতি 

আছে। 

৩। 

৮০0০. 
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১৪ গ্রাহকগণ পত্রিক! পাইলেই মূল্য পাঠাইবেন, এদেশে 

সচিত্র পত্র প্রকাশ 'কর। কঠিন ব্যাপার, বিশেষত: আমাদের 

পত্রিক1 প্রায় অদ্ধী মুলোই বিতরিত হইতেছে? গ্রাহক বৃদ্ধির 

সহিত চিত্রাদদিও উৎ্কৃষ্ণতর ও বর্ধিত হইবে । 

২। এক শ্মানের ঠিনক্ষন গ্রাহককে পাঁচ টাকায় বৎসরে 

পত্রিক1 প্রেরিত হুয় এবং কেহ পাচ খানি পত্রিকার এজেণ্ট 

হইলে এক থানি বিনা মূল্যে প্রদত্ত হইবে । 

৩$। খত পঞ্সিকার উপযোগী প্রবন্ধ প্রভৃতি সম্পাদকের 

নামে প্রেরণীর, মূল্যাদি আমার নামে পাঠাইবেন। বিদেশের 

মণি অডারই মূল্য পাঠাইবার প্রশস্ত উপার, অনাথায় বরাত 

দিলেও হইতে পারে । একথানির বার্ধিক মুলা ছুই টাকা। 

৪। ভারতের অর্তীত গৌরবাত্মক কবিজ্ঞা ইতিবৃত্ত ঘটিত 

ভ্রমণ বৃত্তান্ত, কিম্বা কোন পুরাতন কীর্তিকল্ধপ দেশীয় জীবন 

বৃত্ত কোন শিল্পার্দির আদর্শ, গ্রন্থ বিশেষের ধমালোচন! এবং 

খাতু সম্বন্ধে বিচার এই করটী মাত্র বিষয় প্রকান্টী। 

৫ গ্রাহক সংখা! দেখিয়া! আমারা অবিজস্বে লিপোগ্রাফীক 

উতকুষ্ণ চিত্র সন্লিবেশ করিতে যত্ব পাইব। 

চিত্তরঞ্কিনী সাহিতা সভার প্রচারিত নিম্নলিখিত পুস্তক 

গুলি স্থানে স্থানে বিক্রুদার্থ স্থাপিত রহিয়াছে, দেশহিতৈষি 

মাত্রেই সহানুভূতি দেখাইবেন। মুলা অতি সুলভ । 
(১ অকাল উন্নতি) €২ বঙ্গবীর চরিত) 

৩ গীতি কবিত। প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ এই চারিখানির 
একত্রে মুলা ॥/ নয় আনা মাত্র সভার উদ্দেস্ত সুলভ 

সাহিত্য প্রচার ; ভবিষ্যতে আয় হইতে দেশীয় নারী শিক্ষার 

উৎসাহ জনক বৃত্তি প্রদত্ত হইবে । সভার পুস্তক পত্রিকার গ্রাহু- 

ককে আর একখানি জীবনী পুস্তক বিন। মূল্যে দেওয়া য়ায় । 

যোড়াসসীকো॥ কলিকাতা । 

৮ নং, শিবকুঞ্ণ দার লেন, 1 শিবদাস বন্দোপাধ্যায় 
কার্যাধাক্ষ্যত । 

উির্ি, টে এ 

০৪৮ এ 

চে 

সি 

সখী 



নাম 

সচিত্রখতুপত্রিকা । 
(ছ্ৈমাসিক রহস্য |) 

বসন্ত । 

১ 

শ্রীবাটা 

চিত্তরঞ্জিনী সাঠিতা সভা হইতে 

ভ্ ব্বাজরাজেক্দ্র চন্দ্র সম্পাদিত। 

০৮০ 

শাখ। সাহিত্য সভায় 

শ্রীমাখমলাল সিংহ কর্তৃক 
প্রকাশিত। 

১। বেদরভতা । $ | আমাদের উপায় কি? 

২। কন্তাদার। € | রাধামোহন বাবু। 

৩। বসস্তচধ্য। | 

কলিকাতা, 
যোড়ানাঁকো, শিবরুষ্ দার লেন, ৭ নং, জ্যোতিষপ্রকাশ যস্ত্রে 

* ভ্ীগোপালচন্দ্র ঘোষাল-দ্বারা মুদ্রিত | 

সন ১২৮৯ সাল। 
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১ম বর্ষ 1 দ্বেমামিক রহস্য সম্বৎ ১৯৩৯ । বসন্ত কাল 

সচিত্রঝতৃপত্রিকা। 

৩য় সংখ্যা । 

বেদরহ্ত্ঠ | 

€ পুর্বপ্রকাশিনের পর)। 

বেদ নংস্কুত ভাষার জননী 

প্রাচীন আর্য খবিরা এই বেদ ভাবাঁতেই অর্ন্দ 
প্রথমে আমাদের নিকটে বাক্যোদীরণ করেন । ইহার 
অতিপুর্বে তাহাদের অন্য কোন ভাষা ছিল কি না, 
এবং এই ভাষাই কি তাহাদের প্রাত্যহিক গৃহকর্ম 
শিন্দাহের ভাষা, অথবা কেবল উপারনা গৃহে রচনা ও 

বক্ত তা পাঠ করার ভাষা ছিল, আমর! নে সম্বন্ধে কিছুই 

বলিতে পারি ন1। কিন্ত এইটি নিশ্টিত ভাবে অবগত 

আছি যে, এই বেদমন্ত্র গত বাক্য নকল ছাড়। ভারত- 

বানী অতি প্রাচীন আধ্য পুরুষদিগের আর কোন 

কথ। কি চিহ্ন কোন অবয়বে আমাদের কি পৃথিবীর 

অন্ত কোন জাতীয়ের নিঝটে এই নময় কোথাও বর্তর- 
মান নাই | সুতরাংই এদেশীয় লোকের কাছে বেদের 

পুর্দনবন্তীকাঁলই একপ্রকার শুষ্টির প্রারশুকাল। আর 
বেদের ভাষাই আদিভাঁষা, এবং আর্ধ্যদিগের 

প্রাচীনতম আদি পুরুষগণের ইহাই একমাত্র জীবিত 

কীত্তি, ইহার পরবর্তী যত সংস্কৃত্ত ভাষ! সমুদ্রয়ই ইহার 
শরীরস্থ শব্দানুপুঞ্জ হইতে আকর্ষিত হইয়াছে বলিয়। 

ইহার এত সম্মান | 

গৃথিবীতে যে প্রকার সমুদয় মনুষ্যজাতি, তাহা- 

দের অবশ্থানুসারে সভ্য অনভ্য রূপ ছুই প্রধান শ্রেণীতে 

বিভক্ত হইয়। আঁছে। তাহাদের ভাষাও সেই প্রকার, 
তাহাদের আন্তরিক ও বাঘিক অবস্থার তারতম্যানু- 
সারে নংস্কত ও অনংস্কত অথব। নভ্য ও অসভা এই 
ছুই নাম প্রাণ্ড হইয়াছে, অন্তর'ও বহিরবস্থাতে হীন, 
ভূমগ্ুডলশ্থ যাবতীয় মনুষ্যজাতি যে নকল ভাষা এপর্যন্ত 
ব্যবহার করিয়৷ আসিতেছেন তাহাকে আমরা গ্রাক্কুত 
অথবা! অগভ্য ভাষ। বলিতে পারি । আর বাধ্রি ও 
অন্তরের অবস্থাতে উদ্নতিশীল যে সকল মনুষ্যজাতি 
পৃথিবীর সর্বাত্র বান করিতেছেন, কিস্বা করিয়াছেন 
নেই কল জাতির ভাষা মাত্রকেই আমরা সভ্য- 
শোধিত অথবা লংস্কত ভাষা বলিয়। সংজ্ব! অর্পণ 
করিতে পারি । ইহাতে কোন দোষ স্পর্শেনা কিন্ত 
যদিচ সংস্কৃত এবং প্রারুত ভাষায় নামান্ততঃ এই লক্ষণ 
করা যায় এবং সমস্ত অনভ্য ভাষাকেই প্রারুত ও 
সমুদ্রয় নভ্য ভাষাকে এক হিমাবে সংস্কৃত বলা যাইতে 
পারে; তথাচ ভারতবর্ষের ভাষ! সম্বন্ধে এই দুইটি 
শব্দ (নংস্কত ও প্রারুত) বন্ুকাল যাবত রূঢ্ার্থে 
ব্যবহৃত হইয়া আনিতেছে । সংস্কৃত বলিলেই এই- 
ক্ষণ ভারতে শান্্রনামধারী গ্রম্থনিকরে নিবদ্ধ, কাল- 
মোতে আনীত, অতি প্রাচীন ও ম্নার্জিত এবং খষি, 
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মুনি ও পণ্ডিত নামধারী সভ্যগণ কর্তৃক ব্যবহৃত 

ভাষাকে মাত্র বুঝায়। আর প্রারুত বলিলে মহারাষ্ট্র 
মাগধী, অদ্ধমাগধী, প্রাচা, অবন্তিকা, দাক্ষিণাত্যা, 

শাকবরী, বাহ্লীকা, দ্রাবিড়ী, আভীরী,চাগালী, শাবরী, 
এবং পৈশাচী প্রভৃতি বহুবিধ অপভষ্ট সংস্কত শব্দ 
মিশ্রিত ভারতবধের স্ত্রী ও নীচজন দ্বারা কথিত এবং 

পর্ধতাদি নিবাসী বহুল অগভাজাতি ভাষিত ভাষ'কে 

মাত্র জ্ঞাপিত করে । সুতরাং সংস্কৃত ও প্রাকুত শব্দ 

ডুইগি দ্বারা ভারতবর্ষের আভ্যন্তরিক শবান্তভীয় অশান্ত্রীর 
ভাষ! ভিন্ন আর কিছুকেই এখন বুঝায় ন। । আমরাও 
এই হেতুতে মংস্কৃত শুক যেখানে যেখানে ব্যবহার 

করিব সেখানে ভারতের শাস্ত্রীয় ভাষা অর্থেই ব্যবহ1র 

করিব এবং পাঠকবর্গ তাহাকে এই চলিত অর্থেই 
সর্ধত্র গ্রহণ করিবেন । 

পূর্বে যে ভাষ সামান্তকে মভ্য এবং অনভ্য নামের 

দুই শ্রেণীতে বিভক্ত কর। হইয়াছে, এইক্ষণ এই শ্রেণী- 
ছবয়ের মধ্যে কে যে পূর্ববর্তী এবং কেই যে প্রবস্তী 

তাহার কিছুই সর্ধবাদিসম্মতরূপে এপর্যান্ত মীমাং- 

সিত হয় নাই, আজিও এতদ্ সম্বন্ধে অনুমান এবং তর্ক- 

রাজ্যে মহাকোলাহল ও গোলযোগ চলিয়। যাইতেছে। 

কতকগুলি লোকের এই বিশ্বাস ও অনুমান যে মনুষ্য 

আরম্ত হইতেই সভ্য এবং অতি উৎরুষ্ট অবস্থা লইয়া 
জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিল, কালে তাহারা অথব। তাহা- 

দের সন্তান সম্ততির! বিবিধরূপ কুৎনিতাচরণ কিন্বা 
অননুকুল অব্যক্ত প্রাকৃতিক কারণ দ্বার ক্রমেই অব- 

নত হইয়। নানাপ্রকার অসভ্য ও অপরুষ্ট অবস্থা প্রাপ্ত 

হইয়াছে, আর কতক গুলি ব্যক্তির এই অনুমান যে 

মানুষ তাহার আরম্ভ দিনে অত্যন্ত হীন অবস্থান্িত 

ছিল । তাহার চতুঃপার্বব্তী ব্যান ভন্নুকাদি ইতর জস্ত 
নকলের মমতল ক্ষেত্র হইতে কোন বিষয়ে বড় একট! 

অধিক উচ্চ ছিল না, কালে যেমন সে বংশানুক্রমে শাখা 
প্রশাখায় পৃথিবীর নানা স্থানে নানা ভাবে বিস্তৃত 
হইতে আরম্ভ করে,তাহার উত্তরাধিকারীগণের অব- 

স্থাও সেই নঙ্গে সঙ্গে বিবিধরূপ অনুকুল ও প্রাতিকূল ঘট- 
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নার বলে ক্রমে উঠিয়া! পড়িয়া নানা শ্রেণীর সভ্য ও 

অসভ্য রূপ অবস্থা প্রাণ্ড হইয়া অর্থাৎ কতকগুলা 

লোকে সংক্ষেপতঃ এই বলে যে আমাদের (মনুষ্যদের) 

পুর্ব পুরুষের শ্বর্গাত দেবাত্ব! ছিলেন, আমরা ভীহা- 
দের পাপাচারী দুরত্ব নারকীনম্তান, কেবল ছুক্ষর্্- 

ফলভোগ করিবার জন্য এই পৃথিবীতে জন্ম লইয়া! 
দিন দিনই হীন ও মলিন হইয়! শীর্ণ হইতেছি। আর 

কিয়দংশ লোক কহে যে, আমাদের অতি প্রাচীন + 

পিতৃপুরুষের৷ ইতর জন্তবৎ অতিশয় অপকৃন্ট অবশ্থা- 

যুক্ত ছিলেন । আমর! দিন দিনই তাহাদের অপেক্ষ। 
আন্তরিক ও ব্যাহ্িক মম্বদ্ধিরাশীতে আঢ্য হইয। 

কেবল উন্নতির পথে অগ্রাভিমুখে ধাবিত হইতেছি 
এক্ষণ দেখা কর্তব্য যে যখন এই দুই প্রকর সিদ্ধান্ত 

সমস্ত গুথিবার লোকের সন্বন্ধে রহিয়াছে, তখন আমরা 
(ভারতবানীরা) এবং আমাদের পুর্ব পুরুষেরা কোন 

অংশেও এই সিদ্ধান্তদ্বয়ের বাহিরে নহি, হয় আমাদি- 

গকে এইটি স্বীকার করিতে হইবে যে, আমাদের ন্যায় 
অন্তান্ত মনুষ্ধ জাতির আদি পুরুষেরাঁও ঈশ্বর তুল্য 

পবিত্র এবং সাক্ষাৎ দেবাত্মা ছিলেন, আর নয় এইটি 

বলিতে হইবে যে, আর আর সমস্ত মানুষের মত 

আর্ধযদেরও আদিমাবন্থা সামান্য জন্ত অথব। রাক্ষন- 

বং ছিল, আর্য কি অনার্ধয মকলেরই পূর্বপুরুষ এই- 

রূপ ছিল । হয় দেবতা নয় রাক্ষস ছিল। 

হে পাঠকবর্গ! তোমরা! এখন একটুকু গস্তীর 

হইয়। চিন্ত। করিয়। দেখ, ঝোন্ নিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে, 
আমর এ সম্বন্ধে কিছুই মতামত প্রকাশ করিতে 

সাহন পাইনাঃ চতুপ্দিকন্থ পর্ধতশৃঙ্গ ও দুর্গম গহ- 

নাদিতে এবং সমুদ্রের দূরদূরস্থ দ্বীপবক্ষে যে সকল ' 
আমমাংন ভূক অসভ্য নামধারী দিগন্বর রাক্ষসের। 
বংশ পরম্পরানুক্রমে' অনির্দিষ্ট কাল হইতে বিচরণ 

করিতেছে, তাহাদের পুর্ব পুরুষেরা যে কোন 

দিনও দেবাত্া ছিল এবং তাহাদের বনতিস্থান অমর! 

ছিল একথা লোকের কাছে সাহসের সহিত কহিতে 
যেমন একদিকে আমাদের কঠরোধ হইয়৷ আইনে, 
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সেইরূপ আবার আমাদের পার্শবন্তী পৃথিবীগাত্রের 
এদিক ওদিক বিক্ষিণ্ড মহ! চিস্তাশীল ও দয়াঁবান্ এবং 

অগাধ আকাশ বিহারী নক্ষত্রতপন ও বারু বিদ্যুৎ সহ 
ক্রীড়াকারী দেবাত্ম) সদৃশ মনুষ্য মকলের আদি পুরুষ- 

দিগকেও নরমাংসভূক্ রাক্ষম অথবা রক ব্যান্রাদির 

রূপান্তর বলিয়া কীর্তন করিতে অপরদিকে আমাদের 

: দন্ত জিহবাকে চাপিয়া ধরে | 

* কিন্তু দেখ, ইহার কিছুই আবার যেন অবস্তাবিত 

নহে । এইমাত্র কিয়ৎ শতাব্দীপুর্বে যে জাতী উলঙ্গ 

অবস্থায় স্বাভাবিক তীক্ষাগ্র প্রস্তর খণ্ড নকল এখান 

ওখান হইতে কুড়াইয়া কাণ্ঠাগ্রে সংলগ্ন করিয়া বণ্য 
গ। মহিষাদি হননদ্বার। বুভূক্ষা নিব্ত্বি করিত। কি 

উপায়ে রৌদ্র রষ্টি হইতে রক্ষা পাওয়া যাইতে পারে 
এতটুকু বুদ্ধিও যাহাদের মস্ত 'কোটরে সঞ্চিত ছিল 
না, শ্বভাব গঠিত পর্ঝতগুহা ও মৃত্তিকার গর্তই যাঁহা- 

দের একমাত্র আশ্রয়স্থান ছিল, এবং ইতর জন্তর 

অস্পষ্ট ধ্বনি অপেক্ষা যাঁহাদের ভাষাতে আর অধিক 
কিছু চাতুর্ধ্য বা নৈপুণ্য ছিল না, নেইজাঁতির সন্তান 

সম্ভতিরাই আজি দেখ, কালে বিকশিত হইয়া বিদ্যা 

বুদ্ধি ও বল কৌশলে কি না করিতেছে । আর যে 
জাতির পিত্ পুরুষেরা কিছুকাল পুর্বে বিবিধ প্রকার 

শিল্প নৈপুণ্যের অউ্রালিকাদি নিশ্মীণ করিয়। গোয়াটি- 

মালা ও মেকৃমিকো৷ দেশের দুর্গম বনপ্রদেশ সকলকে 

শোভিত করত বান করিত; যাহাদের বিদ্যা বুদ্ধিও 
বলের নান! প্রকার চিহ্ন শেষ ইষ্টক গাত্রে, মুদ্রাবক্ষে 
ও প্রস্তর এবং তাত্র ফলকাদিতে আজিও সেই দেশের 

যেখানে সেখানে এখনও প্রাপ্ত হওয়া যায়। 

বেদরহন্ক 

নানাস্থানে মুদ্রিত রহিয়াছে, স্বৃত্তিক৷ খনন করিয়া | 
সেই | সম্মান ও ম্পর্দার কারণ, আর যাহারা মর্কটের স্তন্ত- 

৩৫ 

গ্রোলাপ, মালতী ও যুখী প্রভৃতির সুকুমার শরীরে 
মনোহর সৌরভরাশীকে বিকাশিত করিতেছে। 
আবার অপর পার্খে মেই নয়নরঞ্রক ও আনন্দবদ্ধক 

সুচারু পুষ্পগুচ্ছ ও পত্রমঞ্জরী সকল কালে রক্ষ হইতে 

জীর্ণ শীর্ণভাবে পতিত হইয়৷ ক্রমে পচিয়া ও গলিয়! 

নানাপ্রকার দুর্গন্ধময় বিষাক্ত বাযদ্বারা চতুর্দিকে রোগ 
শোক ও ম্বত্যুর রাজ্যবিস্তার করিতেছে । অতএব 

উত্রুষ্ট বস্ত নিচয়ও যেমন কালে পরিবন্তিত হইয়! 

অত্যন্ত অল্প শ্য ও অপকৃষ্ট পদার্থ রাশীতে ক্রমে পরি- 
ণত হইতে পারে । আবার অতীব অপরুষ্ট পদার্থ 
'সকলও সময়দারা বিশোধিত হইয়। ক্রমে দেবগণ 

বাঞ্চনীর অতিশয় পবিত্র দ্রব্য সমূহে পরিবন্তিত হইতে 
পারে । রাক্ষসের বংশও ক্রমে উন্নত হইতে হইতে 

নিউটন ও ভাক্ষরাচার্যয এবং খ্রীষ্ট ও শাক্য, বুদ্ধের অব- 
হায় আনিয়। ঈাড়াইতে পারে, আবার মান্ধাতা এবং 

সম্রাট মলমনের বংশও ক্রমে অবনত হইতে হইতে 
গাড়ো পর্বতবাসী কুকি ও আফ্রিকার মধ্যদেশবস্তী ফান্ 

নামক রাক্ষম জাতিতে পরিণত হইতে পারে, সুতরাং 
এইরূপ সম্ভবপর দিদ্ধান্তদ্বধয়ের মধ্যে যে কালে কোন 

একটাকেও আমরা নিশ্চয়ত। ও দ্তার নহিত গ্রহণ 
করিতে নমর্থবান হইতেছি না, তখন আমরা (আর্ষ্য 

সম্তানেরা) স্থষটি কর্তা ব্রহ্মার মুখ হইতেই বাহির হইয়া 
থাকিঃ বা রাক্ষন ভ্রাতা কুণ্তকর্ণের বুকেই প্রতি- 
পালিত হইয়৷ থাকি; ইহা লইয়। বৃথা বিতগু। কর! পণু- 

শ্রম, চতুরাননের পবিত্র চারি মুখ হইতে প্রথম গলিত 

হইয়। যদি আমর] অবশেষ মুটিয়ার পদ হইতেও নীচ 

স্থানে স্থলিত হইয়। পড়ি তাহাতেই বা! আমাদের কি 

জাতির ন্ততিরা আজি কালি ক্রমে অবনত হইয়া | পানে পরিবদ্ধিত হইয়াছে, বলিয়া অকুঠিত মনে স্বীকার 
নেই সমস্ত দেশের পর্বতগুহা! সকল নগ্নশরীরে ইতর । করে, তাহারাও ধদি কালে বিদ্যা বুদ্ধি ও বলেতে আমা- 
জন্ রমুহের সমপ্রক্কতিস্থ গ্রতিবেসী স্বরূপ কিকি | দের পুজান্খানীয় হয়ঃ তাহাতেই ব। তাহাদের অপমান 

ভাবেই ন। বিড়ম্বিত হইতেছে, প্ররুতির ভাগ্ডারে দেখ | ও ক্ষোভের হেতু কি? বরং বিপরীতই জানিতে হইবে, 

কিছুই অসম্ভবপর নয়। পচ দুর্দ্ধযুক্ত মলমৃত্র সকল ব্রক্গার মুখন্খলিত পুক্রগ্রণেরই আজি সমধিক শোক ও 

গৃহের এক পার্থ ফাস বর্ঠিকায় পরিণত হইয়! সন্ভাপের কারণ হইয়াছে ভাবিয়া দেখ ! (ক্রমশঃ) । 



৯১৯ বসন্তচর্ধা। [ চিন্তরপ্রিনী। 

বমন্তটর্যা!। 

চৈত্র বৈশাখ ভ্ুইমাল বসন্তকাল, এই কালে মলয়া 

নিলের ম্বছু মন্দ হিক্লোলে শরীর পুলকিত হয়, কোকি- 

লের কুহুরবে, ভ্রমরের বঙ্কারে, অখোক, কিংশুক ও 

কর গ্রাণ্ডে কমলবন বিকশিত হইয়। সরোবরেরু অপুর্ব 

প্রীন্পাদন করে, সহকার ও বকুল রক্ষ মুকুলিত; 

পলাশ পাদপ পুষ্পিত এবং দ্দিক সকল নির্মল হয়, 

চন্দ্র ও তারা৷ এবং সমুদার তরুলতার শোভার নীমা 
থাকে না। 

মুকুলিত সহকার ব্ক্ষাদি শোভিত উপবন ব্যতীত 
পাঁছে বসস্তামোদী ঙ্গ পাঠকবর্গ ক্ষুণ হন, এই জন্যই 

বযস্তবর্ণন কালে এ সকলের উল্লেখ করিতে হইল । 
বস্ততঃ চিকিৎস। শান্জকাঁর পণ্ডিতগণের অভিপ্রায় সে 

রূপ নহে, যদিও চৈত্রের প্রারন্তে কদাচিত আর মুকুল 
দুষ্ট হয়__কিস্তু তাহ অতি বিরল, পরস্ত স্থলান্তরে বৈদ্ধ- 
গণ বনন্ত খতুতে আশ্রমের নহিত মগ্যপানের ব্যবস্থা 

দিয়াছেন । 
শীতখতুর সঞ্চিত কফ বনন্তে তীক্ষ রৌদ্র জন্য 

দ্রবীভূত ও সর্ব শরীরে ব্যাপ্ত হইয়। কফজন্য ব্যাধি 

জন্মায় । অতএব এইকালে প্রথমেই শ্নেম্মার দমন 

বিধেয় | তীক্ষ বমন ও নস্থগ্রহণ, লঘু ও রুক্ষ দ্রব্য 

ভোজন, ব্যায়াম, উদ্বর্ীন ও পায়ে পায়ে কষাকষি 

দ্বারা বঞ্গিত শ্লেম্স। ক্ষয় পায় । এইকালে (শীতলীরুত) 

উত্তগুজল স্সানান্তে র কপ, অগুরু চন্দন ও ও কুসুম দ্বারা 
০ পিস শী পর 

রঃ সি খডুপত্িকার 1 শ্চাাতে ক্ষ হইবার 
কারণ নাউ, যে হতু হেনস্তচধ্য। বলিবার সময় লেখক মাস 
দিনের বাধা না হঠরা খতুর লক্ষণান্থলাবরে খতু বাবন্ার করিতে 

স্পট্টাক্ষরে নিঙ্দেশ করিয়াছেন, এক্ষণে সে মতের খিরোধী হইলে 
চলিবে কেন? বিশেষতঃ প্রাচীন গুশ্রুতকার খতুর শ্বভাব 
বর্ণনায় গাস্ত হন নাই । শুবে কাবাকারের গায় অস্বাভাবিক, 
বথেচ্ছ খত বর্ণনা। সঙ্গত নহে স্বীকার করি। (সম্পাদক)। 

অঙ্গরাগ পূর্বক পুরাতন যব ও গোধুমজাত খাগ্য দ্রব্য 

কটুতিক্ত কষায় রন বিশিষ্ট দ্রবা তীক্ষ ও ষ্ট দ্রব্য পুরা- 
তন মধু ও শুল পক্ষ, জাঙ্গল মাংস ভোজন করিবে । 

চম্পক গ্রাভৃতি কুন্মের মধুর গন্ধে চতুর্দিক আমো-' 
দিত ও বনস্থল সুশোভিত হইয়। উঠে, নুর্য্যের তীক্ষ-. 

অনন্তর হৃদয়ের হিতজনক ( দোষ রহিত ) অরিষ্ট 
আরব শীধু মাধবীক ও মাধব নামক মদ্য সুগন্ধি আম- 
রন মিশ্রিতপুর্ক প্রসন্থান্তঃকরণে পাঁন করিবে, 

যাহার। মগ্যপানে বিরত তাহার শুঠী মুখ। ও অসনাদি 

সারের ককাথ অথব। (অনমভাগে ) মধু, মিশ্রিত জল 

পান করিবে । | 

মধ্যাহ্ছে নিকুগ্চবনমধ্যে নম্যকৃরূপ বাধু ব্যজনিত, 
চতুর্দিকে প্রবাহিত জল প্রনালী ও নান বর্ণের প্রস্ক- 

 টিত পুষ্প মধ্যে মণিবেদী, এবম্প্রকারে পরিশোভিত 

এবং কোকিলাদি পক্ষীর সুমধুরম্বরে আমোদিত এরূপ 

স্থানে বয়ন্ত সমভিব্যবহারে (দ্ুঃখচিন্তা রহিত) কৌতুক 

কথা কথোপক্ষথনে কালাতিপাত করিবে । 

এই সময় হইতেই সুর্যের কিরণ প্রখর হইতে 

থাকে, এজন্ঠ শুভ বা নির্দোষ পীতবর্ণের রঞ্জিত কার্পান 

 বস্ত্রই ব্যবহার্ধ্য কিন্ত বর্ধদা বম্যক ভাবে শরীর 

আবৃত রাখা উচিত । যুক্তি অনুনারে ভ্রমণ ও অগ্নি 
নেবন বিধেয় গুরু শীতল নিধ্ধ অঙ্গ ও মধুর রন 

বিশিষ্ট স্রব্য-চূপড়ী আলু, পিক, দধি দুগ্ধ ঘ্বত, পিক্তান্্ 

(জলছাক! ভাত) চন্দ্র কিরণ সেবন । আলম্য, দিবা 

নিদ্্র। যত্বের সহিত পরিবর্জনীয় | 

অন্য সময় অপেক্ষা এই কালে “কলেরা” রোগের 

প্রাবল্য দেখা খায়, এই পীড়ার মূল- কারণ অজীর্ণ। 
চিকিৎসাশাস্ত্রে উল্লেখ আছে যে ভোজন লোলুপ ও 
ইন্দ্রিয় পরতন্ত্র ব্যক্তিগণ এই রোগে অধিক পরিমাণে 

আক্রান্ত হয়, অতএব এইকালে আহারাদি সম্বন্ধে 

বিশেষরূপে সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত । (বসম্ত 

প্রভাতে নমভাগে সর্করাধুক্তে হরীতকী চূর্ণ সেবন 

নকলের পক্ষেই হিতজনক । ) 



১ম বর্ষ, বসস্ত |] কন্তাদায়। ৩৭ 

কন্যা্দায় 
কোন নিষ্ঠর পিতামাতা বা কোন হৃদয় শুন্য 

আভিধানিক কর্তৃক প্রাগুক্ত শব্দ সৃষ্ট হইয়াছে বলিতে 
পারিনা, তবে ইহ! বলিতে পারি যে বঙ্গ পিত। মাতার 

হ্যায় স্বার্থপর অতি অল্প পিতামাতাই আছেন |(বাঙ্গা- 

লির সত দায় আছে,কন্যাদায় সর্নপেক্ষা গুরুতর । বন্যা 

সাত আট বৎসরের হইলেই পিতামাত। মাথায় হাত 

দিয়া ভাবিতে বনেন » কিরূপে কন্ঠাদায় হইতে মুক্ত 

হইবেন । বাস্তবিক ভাবনারও কারণ আছে, তাহার 

কন্যা রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরম্বতী হউন কে বুঝিবে? 
বাঙ্গালি কন্ত। রূপ গুণের জন্য গুণবানের করগ্রস্ত হয় 

গা, পিত৷ মাতার ধনের উপর তাহার ভবিষ্যজীবন 

নির্ভর করে। পাত্র পক্ষের দাওয়!| পুর্ণ ব্যতীত কন্থা 

সুপাত্রস্থ হইবার উপায় নাই । দেশ দিন দিন উন্নতি 

পথে উঠিতেছে, বিশ্ববিদ্যালয় বর্ষে বর্ষে বহু ছাত্র 
প্রনব করিতেছে, অথচ দেশের কুরীতি দূর হওয়। দূরে 
থাকুক যাহাদের দ্বার দেশ সংস্কারের আঁশ করা 

যায়, তাহারাই কুরীতিকে বদ্ধমূল করিতেছেন । 
পুএ বিশ্ববিচ্যালয়ের উপাধি লইয়। বাহির হইল, 

পিতা অমনি লোণার ঘড়ি, নোথার চেন, নোণার 

লেজ, কম বেশী দুই সহস্র মুদ্রার ন্যুনে পুজ্রের বিবাহ 

দিবেন না পণ করিলেন, সুচরিত দরিদ্র লক্ষী সর- 

স্বতীর পিতা, দর দেখিয়। হটিয়া গেলেন । তিনি যে 

যু করিয়া মেয়েটিকে শিক্ষা দিলেন, সমস্ত বথ। 
হইল ।॥ কেবল বৃথা নহে, সমাজের উপর তাহার 

ক্রোধ ও স্বণ। হইল, এবং অন্ত লোক তাহার নিকট 

দষ্টান্ত পাইল যে, বঙ্গ কন্যা রূপ গুণের জন্য পাত্রে- 

পিত নহে; কেবল ধনবানের কন্ঠাই লোকে অন্থনন্ধান 

করে। এদিকে ভু'ড়ীদাসবাবু নিজ দেশের সর্বনাশ 
করিয়া বহুঅর্থ সঞ্চয় করিয়াছেন, তিনি অস্থিমালা 

কন্ঠাকে ওজন প্রমাণ ত্বর্ণ সহিত দান করিবেন, বিশ্ব- 

বিষ্ভালয়ের উপাধিধারীর পিতা আর কি থাকিতে 
পারেন? ভুড়ীদান বাবুর প্যাচামুখী কন্তার সহিত 

ও 

আত্মপুজ্ের বিবাহ দেওয়া শির করিলেন। একবার 

ভ্রমেও ভাবিয়! দেখিলেন না যে, তিনি অর্থলোভে 
দেবতুলা শিক্ষিত যুবকের চিরনঙ্গিনী স্থির করিতে- 
ছেন, সে তাহার যোগ্য ও পুস্ত্র তাহার অনুরাগী কি 
না। পুভ্র কর্তব্য পরায়ণ, পিতৃ আজ্ঞাপালক । যে 

দেশে ষে বংশে পরশুরাম পিতৃ আজ্ঞায় মাতৃবধ 

করিয়াছিলেন ; বিশ্ববিদ্ভালয় উপাধিধারী পুত্র, সেই 
দেশের, সেই বংশের, সেই ধর্মের, তিনি যে পিভ্ 
আজ্ঞায়, অনিচ্ছার চিরদাম্পত্য অনলে দগ্ধ হইতে 

সম্মত হইবেন ইহাতে আশ্চর্য কি? আমর! ইহাকে 
কর্তব্য পরায়ণ পিভৃভক্ত পুর বলিব, না কাগজ্ঞান 
শূন্য স্বার্থপর পিতার উপযুক্ত পুজ্র বলিব। ভাই বলিয়। 
আমর। ইংরেজের ন্যায় কোটটসিপ করিবার পরামর্শ 
দিতেছি না। আমাদের বিবাহ প্রথা এই জন্ত কদর্য, 
যে উহাতে পাত্র কন্ঠার কিছুমাত্র স্বাধীনতা নাই, 
অথবা ম্বাধীনত। থাকিবে কিরূপে 2 পাঁচ সাত বড় 
জোর দশ এগার বতনরের কন্তা, তাহার স্বাধীন ইচ্ছ! 
হিতাহিত বোধ কোথায় 2 

কন্ঠার বিবাহ হইয়া গেল, কন্ঠাকর্ত। ভাবিলেন, 

তিনি এক মহাদায় হইতে উদ্ধার হইলেন। পাত্র ভাবি- 

লেন তিনি কন্তাকর্তীকে এক বিষম দায় হইতে উদ্ধার 

করিলেন বোধ হয় এই জন্ঠই শ্বশুর কুলজামাতার 
নিকট চিরক্ৃতজ্ঞতা খণে বদ্ধ, বোধ হয় এই জন্যই 

শ্বশুরের উপর জামাতার এত জোর | কন্ঠার বিবাহ 

দিয়া পিত। কি মহাপাপেই পাপী মে, জামাতার কথায় 

কথায় রাগ, কথায় কথায় শান । আদরের কিঞ্চিৎ 

ক্রুগী হইলে, তত্বের কিঞ্চিৎ লাঘব হইলে, পার্ধণের 
বস্ত্র কিঞিৎ নিরুষ্ট হইলে জামাতাগীর চাকর ইঠ্র- 
দেবের ন্যায় শ্বশুর কুলে পুক্জিত না৷ হইলে জামাতার 

রাগের নীম! নাই । কেবল জামাত। নহেন, তাঁহার 

পিতা, মাত, জ্রাতা, আত্মীয় কুটুম্ব গ্রামবাসী সকলের 
নিকট শ্বগুরকুল নিন্দার ভজন, অবনত মস্তক+ কেন 
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বাপু! তোমার শ্বশুর এমন কি অপরাধে অপরাধী 
হইয়াছেন, যেত্তাহার উপর তোমার এত দাওয়া ! 

তুমি এমন কি মহৎ কার্ধয করিয়াছ যে তজ্জন্য তিনি 
তেম।র নিকট চিরখণে আবদ্ধ ! তুমি হীনতেজা 
বাঙ্গালি, তাই পরগ্রভ্যাশ, পর অনুগ্রহ, পরদান 

পাইতে নতত ইচ্ছাকর | পরদানে আপনাকে সুখী, 

রুতার্থন্ন্ত বোধ কর, বিএ হও আর এমে হও, কুন্ক'র 
রত্বি হইতে তোমার মানসিক বৃত্তি উত্রুষ্ট নহে 
আয়রা যাহা বলিলাম তাহা৷ অলীক বা অত্যুক্তি নহে, 
সকলেই জানেন, সকলেই করেন, সকল ঘরেই এই 

কাণ্ড । যদি অশিক্ষিত লোকে এরূপ কার্য; করে, সে 

তজ্জন্য কথঞ্িৎ ক্ষমাযোগা হইতে পারে কিন্তু যিনি 

বা যাহার পিত৷ কুতবিদ্য বলিয়া অভিমান করেন 
দেশীয় আচার ব্যবহ।র সমাক্ষের যাহারা নিতান্ত 

বিরোধী । এমন কি যাহাদিগকে হঠাৎ হিন্দু বা 
বাঙ্গালি বলিতে সাহস হয় না, তাহার! পর্য্যন্ত বিবাহ- 

দান ও তৎপর নিজের ব পুভ্রের শ্বশুরকুলের উপর 
অত্যাচার করিতে সাধ্যমত ক্রটী করেন না । 

বঙ্গ সমাজের মহৎ দোষ এই যে তাহারা যে সমস্ত 

অস্থুবিধ। জ্ঞান করেন তাহা নিরাকরণে যত্বশীল হনন]। 

যে চিরপ্রচলিত কুরীতিতে তিনি ব্যতিব্যস্ত, অক্ষুন্ন 
মনে তাহা ভোগ করিবেন । অথচ তত্প্রতিবিধানে, 

যন্তুশীল হইবেন না । সকলের মুখেই শুনা যায় যে 

আজ কাল কন্যার বিবাহদান মহাদায় হইয়। উঠিয়াছে 
বিশেষতঃ কায়ন্থ স্বণবণিক, ও শিক্ষিত তন্তবায়গণের 
কন্তার বিবাহদান এরূপ গুরুতর দায় হইয়া ফাড়াই- 
যাছে, পাছে রজঃপুতগণের কন্ঠাহত্যার ন্যায়, এই 

উনবিংশ, শতাব্দীর উন্নত শিক্ষিত সমাজের সেই 

রীতি গুচলিত হয় ! যে ত্রিবর্ণের উল্লেখ করিলাম, 

কন্ঠার বিবাহদান যে কি মহাদ্াায় তাহ। তাহার বিল- 

ক্ষণ অবগত, অথচ তত্প্রতিবিধানে কি কেহ কখন 

বত্বশীল হইয়াছেন ? মুখেই তাহাদের আক্ষেপ প্রকাশ, 

ক্ঠাদায়। [ চিত্তরঞ্জিনী। 

যে সমাজের যে _কুরীতির বিরোধী, আবার তুমি 

শ্য়ংই সেই সমাজের সেই কুরীতির গ্রশ্রয়দাতা ! 
হায়! বঙ্গলমাজ কবে পরবিপদে আত্মবিপদ জ্ঞান 

করিতে. শিখিবে ? তোমার পুভ্ত্র বিশ্ববিগ্ঠালয়ের 

উপাধিধারী বলিয়া আজ পণ করিয়া বমিলে, তোমার 

কম্ঠার বিবাহকালে কেন অন্যে না পণ করিয়া বনিবে? 

যদি উপকার পাইতে ইচ্ছ। কর, অন্যের উপকার কর। 

ভুমি যদি আজি একজনকে কন্ঠাদায় হইতে উদ্ধার ন। 
করিলে, অন্ঠে তোমাকে কেন উদ্ধার করিবে । 

সমাজ নংস্কার অনেক দূরের কথা, বুদ্ধি ও সংস্কার 
দোষে আমরা যে সমস্ত ক্লেশ ও অস্থুবিধা ভোগ করিয়। 

আবঘিতেছি, অক্ষুন মনে তাহ! নহা করিব, অথচ কিঞ্চিৎ 
যন্ত্র ও আয়ান'করিলে বাহ নিরারুত হইবে ভ্রমেও 

তাহার চেষ্টা করিব না। বর্ষাকালে পল্লীগ্রামের 
যে কি দুরবস্থা ঘটে তাহ পলীগ্রামস্থ মাত্রেই অবগত, 
লোকের যাতায়াতে কোন দিকের ঘান উঠিয়া গেলেই 
“পথ” রূপে কথিত হয়, এ পথ প্রশন্তে এক হস্তের 
অধিক হইবেঞ্কি ন৷ সন্দেহ । আপাং কাটানটে, 
কণ্টীকারি প্রভৃতি বহুবিধ কণ্টক গুল্মে পথগুলিকে 
প্রায় গ্রান করে, গো, মেষ, মহিষ যাতায়াতে স্থানে 

হানে এত কর্দম হয়, যে সময়ে' সময়ে জানু পর্য্যন্ত 

ডুবিয়। যায়, আষাঢ় হইতে আশ্বিন পর্য্যন্ত পা পাছু- 
কার প্রায় দেখা পাক্ষাৎ হয় না। আশ্চর্য্যের বিষয় 
এই যে অধিবানীর। অক্ষুঞ্ন মনে সে সমস্ত কষ্ট সঙ্থ 
করিবে, অথচ প্রতিজনে চারি পরল] চাদ। দিয়া 
কি কিঞ্চিৎ শারীরিক পরিশ্রম করিয়৷ দুই ঝঁড়ি মাসী 
দিলে কি পথের কাট গাছগুলি কাটিয়া দিলে যদি 
রাস্তাগুলির সংশ্বার হয় তাহ! করিবে না, উহাতে ষে 
ছুই চারি আনা ব্যয় হইবে তাহা তাহাদের অপব্যয় 

৷ বলিয়া গণ্য । কিন্তু ঘ্রাহ৷ গ্ররুত অপব্যয় তাহ! তাহা - 
দের ধম্ম, কর্তব্য কর্থের মধ্যে গণ্য না করিলে সগাজে 
মহাপাতকে পাতকী হইতে হয়। কাগজ্ঞানশুম্য বর্ণ- 

মুখেই তাহাদের সমাজের উপর ক্রোধ, সমাজ আর । পরিচয় রহিত, অলম পরোপক্জীব্যভোগী হাদারাম 

কাহার নাম? তাহাদিগকে লইয়াই সমাজ, তুমি | ভট্টাচার্য ইষউদেবতার, পারত্রিকের নিস্তার কর্তা দুস্ক- 
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সের বদ্ধিজন্ত সংসারকে, পাপভারে ভারি করিবার বঙ্গপিতার রদ্ধবয়নের, অসময়ের প্রতিপালক হইবে, 

জন্য, আলম্ঘের পরাধীনতার প্রাশ্রয় জন্য, তাহাকে আশ্রয়স্থল হইবে । আর রদ্ধ পিতা নিষ্কর্থ৷ হইয়। 

দান কর। চুরি,ডাকাতি,জাল, খুন করিয়া দেশত্যা্ী, ৷ পরনিন্দায়, পরচ্চায় পরের অনিষ্টে যুবকগ্গণের মদনু- 
মায়াত্যাগের ভাণে সন্ন্যানী, শ্রমনাধ্য কার্য্যভয়ে | ষ্ঠানে বিশ্রসাধক হইতে মনোনিবেশ করিবেন, ইহারই 

শ্রীচেতন্যের ভেক লইয়া বৈরাগী, ইহার! আমাদের । নাম তীহার কাধ্যক্ষেত্র হইতে অবসরগ্রহণ, ইহারই স্স্পপ 

নিত্য অতিথি। এই ম্বতঃ অলস লোকদিগের আতিথ্য 

' করিয়া অথবা আলস্তের গাশ্রয় দিয়া, আমরা আতি- 

থেয়ী বলিয়৷ গন্ধী! আমাদের মে আতিথ্য, গ্ররুত 

আতিথ্য নহেঃ উহ। আলমের প্রশ্রয়দান, উহাতে 

পুণ্য হওয়া দূরে থ|কুক ঈশ্বরের 'শ্বাভাবিক নিয়ম 

লঙ্ঘন জন] মহাপাপ উপশ্থিত হয়। 

বাঙ্গালি পিতামাতাকে যে স্বার্থপর বলিয়াছি, 

তাহ! বাস্তবিক কথার কথা নহে । ইতর জন্তর প্রতি 

দৃষ্টি কর, শ্ত্রীগ্রহণ, সন্তানপালন, নাধারণ বা শশীক 

নিয়মের অধীন । যে ইংরেজ এখন বাঙ্গালির অর্ধ বিষ- 

য়ের শিক্ষাণ্তরু, তাহাদেরও স্তরীগ্রহণ, সম্তানপালন, 
নাধারণ ব! এশীক নিয়মগত | বাঙ্গালি সৃষ্টির আশ্চর্য্য 
জীর! তাই বাঙ্গালির ভিন্ন প্রকার, পুত্রজন্য ভার্য্যা 

এবং পিওুজন্য পুজের প্রয়োজন | যে নরাধম স্বদে- 

শের যত সর্জনাশ করিয়াছে, এই বচনকর্তা শাস্ত্রকার 

তাহাদের অপেক্ষা মানবকুলের অল্প ক্ষতি করে নাই। 

বাঙ্গালি প্রণয় চরিতার্থজন্য ভার্যয1| করে না, অপত্য- 

স্েছপরতা৷ হইয়া সম্ভতানপালন করে না, জলপিণড 
নংস্থান জন্য নরকহইতে উদ্ধার জন্ত পুক্রপালন করে। 

পিতার অবশ্ব কর্তব্য কর্ম যে, পুজকে পালন ও শিক্ষা 

দান। প্রাগুক্ত বচনদ্বারা কি এই বুঝাইতেছে না যে, 
বাঙ্গালি পিতা, পুল্রের শিক্ষা জন্য শাস্ত্রের নিকট, 
"সমাজের নিকট, কর্তব্যের নিকট, ধর্খ্বের নিকট দায়ী 
নহে? যখন পুজ্রের শিক্ষার জন্য বঙ্গপিতা আইন- 

মত, সমাজমত, ধর্শমত দায়ী হে, তখন কন্যা 
কোথায় লাগে ? কণ্ণার শিক্ষার জন্য যে বঙ্গপিত৷ 

ব্যয় করিবে, ঘত্ব করিবে, কিরূপে বিশ্বাস করিব! এ 

গেল বঙ্গপিতার এক প্রকার স্বার্থপরতা, স্বিতীয় 
প্রকার স্বার্থপরতা এই যে, পুঞ্র বড় হইলে, কৃতী হইলে 

নাম তাহার হরিনাম, ইহারই নাম তাহার পরকালের 

কায! বঙ্গপিতা হীনতেজ, অলস, স্বাধীনপ্রক্কতিশুন] 
। কাপুরুষ, তাই পুক্রপোষা হইতে প্রার্থনা করে । 

ইংরেজ্পিত! অনাহারে মরিবে তবু পুভ্রগলগ্রহ হইবে 

না। তূমি অকর্মণ্য দানরত্তিপর, পরান্নভোগী, ছুর্ধল 

বাঙ্গালী তাই ভাব, ইংরেজ বাপমাকে খেতে দেয় ন। 

যদি তুমি স্বাধীনতার মর্ম বুঝিতে তবে বুঝিতে 

পারিতে যে, শিক্ষম্ব। হইয়। পরান্নধ্বংশ কত মহাপাপ । 

ইংরেজ অমিততেজ।, স্বাধীনমনা, তাই পাধ্যনন্ছে, 

জীবননত্ে পুক্রপ্রত্যাশী হইতে চাহে ন!। তুকরিয়। 

ডাকিয়! মুষ্টিপ্রমাণ ভাত দিলেই কুকুর আনন্দে লেজ 
নাঁড়িবে, কিন্তু যে সিংহ সবলে করিকুস্ত বিদারণ করে 

সেকি পরায়ত্তে এক মুষ্টি আহার প্রাপ্তি জন্য অমূল্য 
স্বাধীনপ্রকতির অবমানন! করিতে পারে ? 

রদ্ধ বয়সে বনিয়া খাইবার জন্য বাঙ্গালী পুল্রকে 

শিক্ষা দেয়, তবে বাঙ্গাণী কন্যাকে কি জন্য শিক্ষ। 

দিবে? বিবাহ হইলেই কন্যা শ্বশুরঘর যাইবে, কন্যার 

নিকট তে। কোন প্রত্যাশা নাই । এই শ্বার্পরতর 
জন্যই কন্যাপুজের এত ইতরবিশেষ ৷ এই শ্বার্থপরত। 

যতর্দিনে বঙ্গঘমাজ হইতে অপনীত ন। হইতেছে, বঙ্গ- 

পিত। পুজ প্রত্যাশী হইতে যতদিন নিরত হইতে না 
শিখিতেছেন, ততদিন বঙ্গরমাজের কল্যাণ নাই, তত 

দিন স্ত্রীশিক্ষার প্রকৃত উন্নতি নাই । এদিকে বাঙ্গালী 

স্বাধীন হইবার জন্য, আত্মশামন স্থাপন জন্য লেখনী- 

যুদ্ধে, বাঁকৃযুদ্ধে গ্ররত্ত হইয়াছেন কিন্তু অগ্রে আক্ম- 

মনকে স্বাধীনপ্রিয় না করিয়া, সমাজকে স্বাধীনতার 

বশস্বদ না করাইয়া, কেবল মুখে স্বাধীনতা স্বাধীনতার 

চীৎকার, বালকের চীৎকার, মাতালের চীতৎক'র, 
পাগলের চীৎকার | (ক্রমশঃ )। 
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রাধামোহন বাবু 
€পূর্বপ্রকাশিতের পর )। 

এইরূপ কুযুক্তি পরবশ হইয়া সকল নেরেস্তাদারের 
সঠিত আমাদের কৃষ্ণদুলালকেও বেহারস্থ জরানদ্ধ 

কারাগহে নিশ্ষিগ্ত করে । অতঃপর যখন শুনিলেন 

যে, ইংরেজেরা নত্য সত্যই আনিয়াছে,, আর 

কোন উপায় নাই, তখন অনন্যোপায় হইয়া রজনী- 

যোগে নৌকারোহণে মুঙ্ষেরযাত্রা করিল ॥ পলায়- 

নের সময়ে ভূতাশ্নণের ব্যশ্তায় নৌকায় অগ্ঠির 

উপকরণ গৃহীত হয় নাই। মূখ তামাকু-পিপা- 

নায় অন্থির হইল, তখন গঙ্গাবক্ষে বজ্রা বেগে 

চলিতেছে, গভীর রাত্রি, কোথায় অগ্নি মিলিবে? 

তথাপি নবাবাজ্ঞায় সকলে চারি দিক নিরীক্ষণ 

করিতে লাগিল, যাইতে যাইতে দৃূরবনমধ্যে অগ্রি- 

শৈখা দেখিয়া বজ্রা তীরে লাগিল, খানসাম। 

কলিক। লইয়। অশ্ি আহরণে চলিল, উপরে অনেকদূর 

গিয়। দেখিল, এক ক্স্যানী বনমধ্যে ধুনী স্বালাইয়া 

বরিয়। আছে, খানসাম। হস্তে নবাবের কলিকা দৃষ্টে 

নবাবের বার্তা জিজ্ঞানিল, খাননামাঁও সরলভাবে 

থামখিয়ালী নবাবের ছুইট। নিন্দাবাদ করিয়া এত 

রাত্রে উপরে উঠার প্রতিশোধ তুলিয়া লইল, বলিল 

“ নবাব সাহাব মুক্গের যাইতেছেন, জরুরী কায, এই 

ঘাটে বজ্রা বাধা আছে, রাত্রেই নৌক চলিবে 
তামাকু খাওয়ার আগুন চাহি” । অনন্তর অগ্নি লইয়া 
খাঁননামা নৌকায় আসিলে পুনর্ধার সেই রাত্রে 

নৌকা চলিল । ও দিকে গুণ্ডচর (মিজ্জাফারের) নবা- 

বের নির্গমন বার্ত। মির্জাফারের কর্ণে তুলিয়া অন্ু- 

নঙ্ধানে লোক ছুটাইল | ক্রমে সেই সন্ন্যানী বনমধ্যে 

কোলাহল শুনিয়া নিকটস্ক হইয়। বলিল “নবাব এই 

যাইতেছে, এক ঘণ্টা পুর্বে তদ্ভূত্য তামাক খাওয়ার 
অগ্নি লইয়া গেল, নিষ্ঠ,র আমার গোপ দাড়ি সজোরে 

উৎপাঁটন করাইয়াছিল, তদবধিই আমি সন্ন্যাসী, 
এক্ষণে বার্ভ। বলিয়া তত্প্রতিশোধ তুলিলাম, ইত্যাদি । 

তদপরে লকলেই জানেন নবাব সাহেব সেই যাত্রায় 

আর মুঙ্গের যাইতে পারে নাই, পথেই ধত হইয়া 
অপর এক নক্গ্যানী কর্তৃক খণ্ড বিখণ্ডিত হন !! 

এখানে নবাবের নিধনে আর যাহা! হউক না হউক 

কৃষ্ণ দুলালের জীবনরক্ষা পাইল, অনস্তর সেরেস্তাদার 

সকলে মুর্শিদাবাদে পুনরাগত হইয়া পুর্বমত কার্য 
করিতে লাশিল, ক্রমে সকলের বেতনাদিও বৃদ্ধি হইয়!- 
ছিল। 

ওখানে ক্লষ্দুলালের বাড়ীতে এই সম্বাদ প্রচার 

হওয়ায় তাহার বৈমাত্র জবাতা কৃষ্ণপ্রানাদ ঘোষ তাহাকে 

দেখিতে মুঙ্গেরযাত্রা করিলেন, তখন তিনি সহরে 

আপিয়াছেন, ইহার পর কৃষ্ণছুলাল জেল। যশোহরের 

সেরেস্তাদার হইয়। নায়েব পদে উন্নীত হন, তাহাতে 

বিশেষ যোগ্যতা দর্শাইয়। শেষে ঢাকার উচ্চ নায়েবী 

পরদে আরোহণ করিয়াছিলেন (প্রথমে অল্প দিন 

জজ সাহেবের সেরেস্তায় থাকিয়া ) যশোহর জেলার 

টাচড়ার রাজবাগিতে র্ুষ্ছুলালের এক কন্ঠার বিবাহ 
হয়, তাহাতে তিনি কয়েক খানগ্রাম রতিম্বরূপ 

পাইয়াছিলেন, তৎপরে স্বোপার্জিত অর্থে বাকি খাজা- 

নার নীলামে দুই এক করিয়া সুলভ মূল্যে জমিদারী 

ডাকিতে লার্গিলেন, এ দিকে ঢাকায় জজ সাহেবের' 
সেরেস্তাদার হইতে নায়েব হওয়ায় প্রচুর অর্থাগম 
হইতে লাগিল । * 

এই সময়ে তাহার ভশ্মী “ঈশু' বৈগ্যনাথ গিয়। মানন 

করিয়া ভ্রাতার বিবাহ দেন, তখন তাহার বয়ংক্রম 

ষষ্টি*বর্ষের ন্যান নহে, বস্ততঃ এই দ্বিতীয় বিবা- 
হের কয়েক বতনর পরেই কন্যা পুভ্র ডমিই হয়। 
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যে সকল পদার্থ অনায়ামে সকল দিকেই খণ্ডিত 

হইতে পারে অর্থাৎ বাহাঁদের অণু সকলকে সহজে 

পরম্পর হইতে বিশ্লেবিত করা যাইতে পারে, সেই 

সকল পদার্থকে দ্রব কহ যায়। জল, তৈল, ভুগ্ধী, ধুম, 

বাুপ্রভৃতির নাধারণ নাম দ্রব । এই সাধারণ সংজ্ঞ:র 

অন্তভূতি প্রথমোক্ত তিনগী তরল এবং শেষোক্ত দুইগি 
বাম্পময়, তরল পদার্থ অপেক্ষ। বাম্পময় পদার্থের দ্রবন্ 

আনেক পরিমাণে বেশী, একপাএ জল রাখিয়া এ জলে 
একখানি ছুরিক। সঞ্চালন করিলে দেখা যাইবে যে 

কোন কঠিন পদার্থের ভিতর দিয়া ওরূপে ছুরিকা 
চালনা করিতে হইলে হস্তে আঘাত অনুতূত হয়, জলে 

ছুরিকা সঞ্চালন করিতে হইলে প্রায় কিছুমাত্র বাধ! 

অনুভূত হয় না কিন্তু পুত্র বাবাযুর মধ্য দিয়া এরূপ 

গুরিকা সঞ্চালন করিলে এককালে কিছুমাত্র বাধা 

অনুভব হইবে না অর্থাৎ তরল পদার্থের অণু সকল 

যেরপ আণবিক শক্তিদ্বার পরম্পরের প্রতি আকু, 

ধৃত্রের অণু নকলের পরস্পরের প্রতি আশক্তি অপেক্ষা- 

কৃত অনেক কম। 

চাঁপদ্বার বায়ু যে পরিমাণে আকুঞ্চিত হয়, জল 
€তলপ্রভূতি তরল পদার্থ তাহা হয় না। এমন কি 

পুর্বে পণ্ডিতেরা অনুমান করিতেন যে তরল পদার্থ 

সকল সঙ্কোচনীয় নহে । অধুনা! ইৎ ১৭৬১ শ্রীঃ অন্দে 

ক্যাণ্টনবাহেব এবং তৎপরে অন্যান্য পণ্ডিতের 

পরীক্ষাদ্ধার। শ্থির করিয়াছেন যে তরল পদার্থ নকল 

বাস্তবিক কিঞ্চিৎ পরিমাণে সঙ্কোচ যোগ্য বটে। 

চাপের ম্যায় শৈত্য ও দ্রব পদার্ধের সঙ্কোচের 

কারণ। 

. চাপ এবং &শত্য যেমন সক্কোটনের কারণ, সেই- 

রূপ উত্তাপ সন্প্রনারণের কারণ, নক্ষোচনবিষয়ে বাম্প- 

ময় ও তরল পদার্থে যে প্রভেদ সম্প্রনারণবিষয়ে ঠিক 

তদনুরূপ । ৃ 

তরল পদার্থ সমুহের মধ্যে তাবল্য এক সাধারণ 
৮১৩ 

গুণ হইলেও তাহাদের প্রত্যেকেরই প্রাভেদ মুচক 

অনন্য সাধারণ গুণ আছে, একবাঁটী জল অপেক্ষা 
একবাটী পারদ সাড়ে তেরগুণ বেশী ভারি । জলের 

ভারকে যদ্দি এক বলা যায় তবে পারদের ভারকে 

নাড়েতের বলিতে হইবে, বিশুদ্ধ জলের নহিত তুল- 

নায় কতকগুলি তরল পদার্থের যে ঠৈশেষিক ভার 

হয়, তঠুহ1 নিম্সের তালিকায় দেওয়। গেল । 

বিশুদ্ধ জল ১,০০০ 

গন্ধ দ্রাবক ১.৮৪১ 

সমুদ্রের জল ১,০২৩ 

ভু ১,০৩২ 

রক্ত ১,৩৬০ 

ত্রোমিন ২.৯৩০ 

পারদ হা ১৩,৫৯৮ 

তার্পিণতৈল ০.৮৭০ 
ইথর ৬৪: 2 ০,৭২৩ 

পারস্ জপতসসত 

ভিন্ন ভিন্ন তরল পদার্থের ভারের তারতম্য হও- 

য়ার কারণ ভুইগী। প্রথম মনেকর একপাত্র জল আছে। 

€নই পাত্রের জলকে প্রথমে ছুই সমভাগ করিয়া এক 

ভাগকে আবার ছুই সমভাগ করা গেল, এইরূপে 

অসংখ্যবার বিভক্ত হইলে এরূপ একগি বিন্দুর অনু- 
মান হইবে, যাহা আর বিভক্ত হইতে পারে না, এ 

বিন্দুগী আবার রানায়নিক প্রক্রিয়াদ্বার বিষ্লি্ই হইলে 

কয়েকগি অণুতে পরিণত হইবে, কাল্পনিক বিন্দুী 

কিরপে পাওয়া যাইবে, এবং তাহাই পুনরায় কিরূপে 

বিশ্লিষ্ট হইবে ইহা অনুভব করা হজ নহে । মনেকর 

দুই শিশ! উদজান বাম্পে এক শিশা অল্পজান বাষ্প 

মিশাইয়া তড়িছুত্বাপ সহযোগে জল উৎপন্ন হইল, 

তুমি প্রত্যক্ষ করিলে, ইহাতে কি নিদ্ধান্ত হইবে? 

অবশ্য ইহা বুঝা যাইবে মে এক শিশা উদজাঁন এবং 
অর্ধ শিশ। অল্পজানের সহিত মিশ্রিত হইয়াছে, এরূপে 



৪২ জলন্থিতি বিজ্ঞান 

ক্রমে ক্রমে অনুমান,.করিয়। এই হির হইবে, যে উদ- 

জানের দ্ুইগি অণু অঙ্গজানের একটি অণুর নহ্তি 
সৎসুক্ত হইয়া জলবিন্দু উৎপন্ন হইয়াছে । 

গুথক্ পৃথক পদার্থের অণু সকণ সম্পূর্ণ রূপ 

বিভিন্ন । তাহা না হইলে নকল পদার্থ ই এরূপ হইত । 

এই 'অণপিক-বিজাতীয়তা ভার তারতম্যের একটি 

খারণ । 

দ্বিতীয় কারণ, পৃথক পৃথক্ তরল পদার্থে অণু নকল 

পরম্পর হইতে মমান দূরে অবশ্িত নচে, অর্থা ৎপ্রত্তে- 

কেরই ঘনঞ্জের তারতম্য আছে । পুরে যে আণবিক 

সংযোগ্সের কথ। উজ হইয়াছে তাহার অর্থ এই যে 
তাহারা পরণ্পরের নিকটবর্তী হইয়!ছে মাত্র । এই 
নৈকট্য রানায়নিক অ।কৰণ ও আণবিক বিপরকরণের 

ফল । উত্তাপ বা তেজ নিপ্রকষণের ন]রণ । উত্তাপ- 

নংযোঁগে এই বিগরকর্ধণের আতিখযা হইলে ঘনত্ব 

কমিতে থাকে | শৈত্যনহযোগে অর্থ!ৎ উত্তাপের হা 

হইলে ঘনস্ত্বের রদ্ধি হয় । ছুগ্ধাবন্তণ প্রক্রিয়া অনুধাবণ 

করিলে এই নত্যের প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যাইবে । 

জলের নিন্নাভিমুখ চাপ । 

কোন পাত্রে তরল পদার্থ থাকিলে সম্প্টই বুঝা যার 

ষে, নিন্্ম্তরের তরল পদার্থের উপর উদ্দীস্তন স্তর অক- 

লের ভার চাপিয়া আছে । এজন্য যর্দি তরণ পদা- 

থকে স্তরে স্তরে বিভাগ করা যার তবে সকল স্তরে 

চাপ সমান হইবে না। নিল্সত্তরে সর্ধাপেক্ষা বেশী 

এবং উপরের স্তরের উপরিভাগে চাপের সম্পূর্ণীভাব 
আছে। কেবল উপরিশ্থিত বায়ুর ভার জন্য যে চাপ 

তাহাই অনুভূত হইবে । জলের মধ্যে গভীরতা অন্ু- 
সারেই চাপের তারতম্য হয় ' এক প্রকার তরলপদা- 

এথের একত্তরের নকল স্থানেই মমান চাপ, ছুইটি পাত্রে 

দুই প্রকার পদার্থ থাকিলে সমগভীর স্তরে চাপের 

তারতম্য পদার্থন্বয়ের ঘনস্তবের তারতম্য অনুনারে 

হইয়া থাকে !. 

[চিত্তরঞ্জিনী। 

জলের উপর চাপ প্রয়োগ করিলে নিশ্গতম স্তর 
হইতে এ চাপের গ্ুতিকার্ধা হয়, অর্থাৎ যে পরিমাণে 

শিল্পধিকে চাপ দেওয়। হয়, জলের উপরিভাগে তদনু- 

রূপ ভদ্দাভিনুখ চাপ অনুভ্রত হইবে । এই জন্য একটি 

কলনের মুখ উপরের দিকে রাখিয়। জলে সহজে ডুবা- 
ইতে পারা যায় ন! | 

তরল পদার্থের উপরিভাগে চাপ দিলে যে গ্রাতি- 
চাপ হয়, তাহ। জাধারের নর্কত্র অক্ষু্ণভাবে সঞ্চ!লিত 

হয়, পাত্রের পার্খের উপর চাপের কার্য এরূপ ভাবে 

হয়, যে, যি এ চাপ অনুনা!রে পার্থের উপর একটি 

সরল রেখা টান] যায়, তাহা হইলে এ মরল রেখা 

পাত্রের পার্শের নহ্তি দুইটি সমকফৌণ উৎপন্ন করে। 

উদ্ধান্তনন্তরের ভারের নিখিত্ত গভীরতা অনুনারে 

নিনস্তরের উপর যে চাপের কথ। উক্ত হইয়াছে, 

পাত্রের গঠনাম্ুনারে ভাঙার কোন বিভিন্নত। হয় না| 

প্রথম চিত্রের পার্থের কখপাঙ্জের কও খ স্থানে 

সমান চাপ | ইহা ভুলাদণও্ডে পরীক্ষা করিলে গতাঞ্গ 

জান! যায়।*এইব্নূপ দুইটি পাত্রের তরল পদার্থের 

ওজন কখনই নমান নহে। 

ঘ্িতীয় প্রতিক্লুতির ক, পাত্রটির মিন্সদেশে আবর৭ 
তুলাদণ্ডের ঘঠিত যুক্ত আছে। মনে কর যখন ক, 

পাত্র জলে পূর্ণ তখন তুলাদণ্ডের অপর দিকে দুইটি 

একসেরের বাট্খারা দেওয়াতে ক, পাত্রের নি্দেশস 

আবরণখানি প্লত হইয়। আছে । এখন ক, পাত্রটি 

সরাউয়া লও, এবং খ, নামক ভিন্ননূপের আর একটি 

পাত্র জলপুর্ণ করিয়া এরূপ তুলাঁদণ্ডের সহিত যুক্ত 
করিয়া দাও, দেখা যাইবে যে এখনও তুলাদণ্ডের 

অপর দিকে একনেরি দুইটি বাট্খারা না দিলে পাত্রের | 

নিন্সহ্ছু আবরণখানি ধুত হইবে না । অতএব সমোচ্চ 

বিভিন্নাক্কতি ছুইটি "পাত্রের নিশ্দেশে জলের চাঁপ 
অমান। 

যেকোন গঠনের আধারের তসদেশে কত চাঁপ 
তাহা এখন স্পষ্টই বুঝ। যাইবে যে, তাহা তলদেশের 
আয়তন পরিমিত স্থানের উপর উর্ধস্তন স্তর পর্য্যন্ত 



১ম বর্ষ, বসস্ত।] 

একটি স্তস্তের তরল পদার্থেয় ওজন ভিন্ন আর কিছুই 
নহে । 

জলীয় পদার্থের চাপবিষয়ক এই তত্তবটি হৃদয়ঙ্গম 
হইলে অনেকগুলি জলমূণক যন্ত্রের অদ্ভুত কার্য বুঝা৷ 

যাইবে । মনে কর তৃতীয় চিত্রের ক খ, চম্মনিশ্মিত 

বাক । বাক্সটি কর্মকারের যাতার মত । এঁবাক্পের 

দক্ষিণ পার্খের নিন্পভাগে একটি ছিদ্রে ধাতুণিশ্মিত 

একটি নল গ, সংযুক্ত আছে । নলের মুখের আয়তন 

১ এক বর্গফুট । কখ'র উপরিভাগের আয়তন ৯২ 

বার বর্গফুট | 

এক ঘনপাদ নির্মল জলের ওজন এক্হাজ্|র 

আউন্স বা নওয়! ছয়নের ধরিলে এবৎ মলের দেধ্য 

তিন ইঞ্চি হইলে নলের নদিন্পমুখে চাঁপের পরিমাণ 

নলের দৈর্ঘ্য, নলের মুখের আরতন এবং এক ঘন 

পারদ জলের ওজনের গুণফল অর্থাৎ ৩*১%৬১ নের 

বা পৌনে উনিশ সের হইবে । ক খবাক্সার খ নামক 
ডালী নলের মুখের আয়তন অপেক্ষা যত গুণ বড় 

ডালীর অধোঁদেশে জলের ঢাপ তত গুণ দৈশী। অত- 

এব খ ডলীতে চাপের পরিমাণ ১৯২*১৮ গের 

হইবে । জলের চাপ পঞ্ালকতা গুন আছে বলির 

গনদের নিম্ন ভাগের চাপ খডালীর প্রত্যেক বর্গ- 

পাদে ঘমভাঁবে চালিত হইয়াছে । আমর এক ঘন- 

পাদ পরিক্ষার জলের ওজনকে “ও” সঙ্কেতদ্বার৷ 

নুচিত করিব । 

যদি দৈর্ঘ্যের সাধারণ সঙ্কেত “দ” নির্দেশ কর! 

যায় তবে জলের ভিতর কোন নিদিষ্ট স্থানে একবর্গ 
পাঁদের উপর ও*দ সের চাপ হইবে । জলের চাঁপের 

বিষয় প্রথমে হৃদয়ঙ্গম করা সহজ নয়। এজন্য আমর। 
আরও পরিক্কুটরূপে দেই তত্বের উল্লেখ করিব। 

__ জলের চাপ পাত্রস্থিত জলের স্পরিমাণ নিরপেক্ষ 
এবং কেবল উচ্চতা সাপেক্ষ । মনেকর একনের জল 

একদি এক ইঞ্চি পরিমিত পাত্র পুর্ণ করিয়া রাখা হট 

য়াছে এবং আর একটী পাত্রে, যাহার তলদেশের আর- 

তন হ্ষুত্রতর, কিন্তু যাহা উচ্চে ছুই ইঞ্চি তাহাও এ এক- 

জজ্ব্িতি বিজ্ঞান। ৪৩ 

মের জলঘ্বারা পুরণ করা হইয়াছে । এক্ষণে পুর্ন উল্লি- 
খিত মত তুলা দণ্ডেরদ্বারা পরীক্ষা করিলে জানা যাইবে 
যে এক ইঞ্চি পরিমিত উচ্চপাত্রের তঞ্গদেশে যে চাপ 
তাহা ছুই ইঞ্চি পরিমিত উচ্চপাত্রের তলদেশের 
চাপের অদ্ধেক। আর একগী বিষয়, দি অনেকগুলি 
পাত্র মান উচ্চ হয় কিন্তু তাহাদের গঠন ভিন্ন ভিন্ন 
প্রকারের হয় এবং তাহাদের তণদেশের আয়তন 

সমান হয় তাহা হইলে প্রতোকেরই তলদেশের চাপ 

সমান হইবে । যদি ভিন্ন ভিন্ন পাত্রে জল না রাখিয়। 
ভিন্ন ভিন্ন তরল পদার্থ যেমন তৈল, দ্বত, দুগ্ধ ইত্যাদি 
রাখা যায় তাহা হইলেও তাহাদের উপর এ নকল 

শিরিম বহিবে কেধল তাহাদের আপেক্ষিক গুরু 
অনুরারে তাহাদের চাপের তারতম্য হইবে । একী 

ভ'নপুর্ণ পাত্রের তলদেশের চাপ যদি দুই হয় তা 
“লে এরূপ এপটী পারদ পুর্ণপাত্রের তনদেশের ৮াপ 
(৪8)৮১৩১ হইবে কারণ পারদ জল অপেক্ষা আাড়ে- 
“তর গুণ ধেশী ভারী।. 

খিতীয় পরিচ্ছেদ । 

জলের উপরিভাগ সর্াত্র মতনক্ষেত্র | ৩য় চিত্রে 

কখগঘ এফগি জলাশয় । এখন চাপ নির্ণয়ের নাধারণ 
সুত্র ও”দ ধরলে গানে চাপের পরিমাণ ও%ক 

গএবং ঘ % 5) ১ -ও৩৮*খঘ। 

গ ঘ একি রমতলক্ষেত্র এজন্য পুর্ন অধ্যায়ে যেন্ূপ 

উক্ত হইরাছে গ এবং ঘ স্থানের চাপ ঘমান। 

ও»*কগ-ও”খঘ ্ 

ঝাকগ-স্ঘখ 
অতএব কখ একগি নমতলক্ষেত্র জল উচু নিচু বলা 
ভান্তিতুলক | 

জলের ভিতর. একপ্লি সমতলক্ষেত্র পাত করিলে 
তাহার বর্কত্র জলের চাপ সমান হইবে । 

মনেকর জলের ভিতর একটী নলের ন্যায় এক 

অত্খ জমিয়া কঠিন হইয়াছে এবং এ অনুমিত 

নলগী এরূপে শ্থিত যে তাহার অঙ্গদেশ চক্র বাণ- 
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ক্ষেত্রের সহিত সমান্তরাল । উক্ত নল্চটী জলের 

ইহার উপর জলের চাপের কার্য কিরূপ হইতেছে; 
নলের ক ও খদুই পার্খে অনুপ্রস্থ চাপ আছে । উপরি- 

ভাগে উর্ধ প্রবাহী চাপ আছে। দুই পার্খের দুইটী 

অনুপ্রস্থ চাপ পরম্পরে বিরোধীভাবে কার্ধ্য করিতেছে 

বলিয়া ছুয়েরই কার্য্যফল কিছুই হইতেছে না । অনু- 
প্রস্থ চাপের মীমাংসা হইল । 

যদি উর্ধপ্রাবাহী চাপসমূহ সমান না ,হইত। 
তবে নল কখন চক্র বালক্ষেত্রের সহিত সমম্তরাল 

হইয়! সুশ্থিরভাবে থাকিত না, একটী ভাসমান যষ্টির 
একধারে চাঁপ দিলে যেরূপ হয় সেইরূপ হইত। এজন্য 

ইহ! অনিবার্ধ্য সিদ্ধান্ত যে মমতলক্ষেত্রের সর্কত্র 
জলের চাপ সমান । 

. ভানমান পদার্ধবিষয়ক তত । 

মনে কর কোন কঠিন পর্দীর্ঘথ জলের উপর ভাঁসি- 
তেছে। কঠিন পদার্থের ভার আছে কিন্তু ডুবিতেছে 

না, অতএব নিন্গ হইতে জলের চাঁপ অবশ্যই কঠিন 

পদার্থ লাশিতেছে । এ চাপের পরিমাণ নির্ণয় করিতে 

হইলে প্রথম দেখা যাইবে এ কঠিন পদার্থ জলের কিয়- 

দংশকে অপস্যত করিতেছে। যদি কঠিন পদার্থকে 
তুলিয়া লওয়া যায় তবে অপন্থত জলভাগ পুনরায় 

আপন স্থানে আমিবে । 'এখন বুঝা যাইতেছে যে, 
জলের উদ্ধাভিমুখ চাপ অপস্যত্ত জলভাগ্নকে ধারণ 
করিতে লক্ষম। অতএব অপস্থত জলভাগের যে ওজন 

তৎপরিমিত চাপ কঠিন পদার্থে লাগিতেছিল ।' যদি 
কোন কঠিন পদার্থের ওজন এই অপহৃত জলের ওজন 
অপেক্ষা কম হয়, কিম্বা তাহার সমান হয়, তবেই 

কঠিন পদার্থ ভানমানস্টইবে নতুবা নিমজ্জিত হইবে । 
বদি কোন কঠিন পদার্থ জলে নিমজ্জিত হয়, তাহা 

হইলে জলের প্রাতিচাপের জন্য তাহার ওজন কমিয়। 

ধাইবে। কোন কঠিন পদ্দার্থের ওজন বার সের এবং 

এ পদার্থকর্তৃক অপহৃত জলভাগের ওজন চারিসের : 

হইলে জলমধ্যে এ পদার্ধের ওজন আটনের মাত্র 
ভিতর হুশ্থির ভাবে রহিয়াছে । এখন দেখ! যাউক 1 অনুভুত হইবে। 

কোনটি অদ্দনিমজ্জিতভাবে কোনটি বা শোলা 
প্রভৃতির ন্যায় নিমজ্জিত না হইয়া কেবল জলকে স্পর্শ 
করিয়া ভাসমান হয়। তাহাদের ঘনত্বের তারতম্যই 

ইহার কারণ। যে কঠিন পদার্থের ঘনত্ব জল অপেক্ষা 
লঘুতর তাহার! নিমজ্জিত হয় না, যাহার ঘনত্ব জলের 
নদৃশ তাহার। সম্পূর্ণভাবে নিমজ্জিত হয় কেবল উপরি 
ভাগ মাত্র জাগরিত থাকে । ঘনত্ব জলাপেক্ষা বেশী 
হইলে কঠিন পদার্থ জলে ডুবিয়। যায় । 

মন্তরণ | 

জলে ভাসমান হওয়াই সম্ভরণ | মনুষ্ের শরী- 
রের গুরুত্ব অপেক্ষ। মস্তকের আপেক্ষিক গুরুত্ব বেশী, 

এই জন্য জলে শরীর ভানমান হইয়া মস্তক ডুবি- 

বার উপক্রম হয়। মস্তককে উপরে রাখিয়। শরীরকে 
ভারমান করাকে আমরা নম্ভতরণ কহি । নিশ্বান বন্ধ- 
করিয়া রাখি€ুল উদর স্ফীত হয় এবং তজ্জন্ত শরীর 
ভাসমান হয় । পশুদের মস্তকাপেক্ষা শরীর অধিক 

গুরু এজন্য বিন। শিক্ষার এবং অনায়াষে তাহারা সম্ভ- 

রণ দিতেপারে । মনুষ্যের সম্ভরণ আয়ামবাধ্য | পদ 

ঘ্ধয়ের ভিতর বায়ু নাই বলিয়৷ পদদ্য় ভাসমান 
করা আরও ক্লেশসাধ্য । তরণী জলে নিমগ্ন হইলে 

কোন বহত্অন্তঃশুন্ত আধার জল পুর্ণ করিয়া শৃত্বল 

দ্বারা উহাকে তরণীর সহিত সংলগ্ন করিতে হয়। 

তৎপর জলনিক্ষাঁষণ যন্ত্র্ধারা এ জল নিক্ষাধিত হইলে 

অন্তঃশুন্ত আধার জলের উপর ভাপিয়া থাকে এবং 
সঙ্গে নঙ্গে নিমগ্ন তরীও ভানিয়। উঠে । 

জ্ীমাখমলাল সিংহ 
বরাহনগর-হিন্দুস্কুলের ভূতপুর্ব 

প্রধান শিক্ষক ৷ 
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আমাদের উপায় কি? 

অস্ুভক্ষণে বঙ্গরাজোর রাজধানীতে নাট্যাভিনয় 
আরম্ভ হইয়াছিল । অশুভক্ষণে কলিকাতার বক্ষঃ, 

ছলে রঙ্গতৃমির প্রথমভিত্বি সংস্থাপিত হইপ ! চির- 

প্রচলিত দেশীয় আমোদের মন্তকে পদাঘাত করিয়া, 

যেদিন আসষর! পাশ্চাতা নাট্যকে মঙ্গলাচরণ পুর্দাক 

গহে আনিলাম, ভাবিলাম ইহ] হইতে না জানি কতই 

গুঁভফল উৎপন্ন হইবে; ইউরোপখণ্ডের বিশেষতঃ 

ফ্রান্স, জান্মাণি ও ইৎ্লগ্ডের নাট্যালয় সমুহের র'চি 

পরিবন্তন করিবার অনাধারণ ক্ষমতা মনে মনে 

আন্দোলন করিয়।! ভরনা করিয়ছিলাম এক দিন 

আমাদের বঙ্গভূমিও নাটাজনিত নিম্মল সুখ উপ- 

ভোগ করিতে পাইবে, ধঙ্শথনীতি, রাজনীতি, সাহিত্য 

বিশেষয়প ল্কক্ডি ও উন্নতি লাভ করিবে; বঙ্গবাপীর 
ভঃখের দীর্ঘতর রাত্রিগুলি সুখের স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে 

পোহাইয়। যাইবে $£ অধীনতার গুরভার অনেক পরি- 

াণে লাঘব হইয়া আনিবে | কিন্তু পিধীতার অন্ঠ- 

গুকার নির্বান্ধ ছিল । ইউরোপখণ্ডে যে বক্ষে অযৃতময় 

ফল বহন করিতেছিল, এ ভূমির বিপরীত গুণে ধিপ- 

রীত ফল ফলিল। তরুর অঞ্কুরোদ্গাম না হইতে হইতেই 

দারুণ রানায়ণিক ক্রিয়া আরন্ত হইল; উষ্ধার আলোক 

না উঠিতে উঠিতেই শুর্য্যগ্রহণ দেখা দিল, নদী প্রাবাহ 

অজ্ঞাত জন্ম্ান পরিত্যাগ না করিতে করিতেই 

প্রপাতের নিকটেই পঞ্চিল হইয়। গেল ! এই'রূপে ত 

বঙ্ষভূমিতে « নাট্যের ” প্রথমাঙ্ক অভিনীত হইল! 
রাজধানীর শিরায় শিরায় দূষিত রক্তচালিত হইয়া 
মহাব্যাধির লক্ষণ নকল প্রকাশ পাইতে লাশিল, ক্রমে 

উপনগর নকল বিষমরূপে নংক্রামিত হইল, শেষে 

স্রদূর প্রদেশ সকল অধিকার করিয়। নিষ্ঠ,র ব্যাধি 
মস্ত বঙ্গরাজ্য ব্যাও্ড হইয্। পড়িল । সরল পল্লীবানী 

হইতে মহানগর নিবাপী বিলানীদল পথ্যন্ত কেহ আর 

অবশিষ্ট রহিল না, স্বদেশ, প্রিয়মহা ম্রাগণ বঙ্গনাট্যের 

এই শোচনীয় অবস্থ। অরলোনন ক্রিয়া নিরাশ হদয়ে 

ষৎ 

বঙ্গভূমির নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন | প্রাকা- 
শ্বে সুরার উতমব চলিতে লাগিল, যবনিকাঁর অস্ত- 

রালে ও বহির্ভাগে দুনীতির আস্থরিকশ্রোত বহিয়। 
চলিল, রঙ্গাসয়, বেশ্যালয় ও শৌগ্ীকালয়ের নামাস্তর 

হইয়। ঈাড়!ইল।॥ দুই চারিজন নিলজ্জ গ্রন্থকর্তাও 

অবনর পাইয়। বিরুত রুচি ও বিরত নীতির নহায়ত। 

করিতে,অগ্রনর হইলেন । ছুনীতির আোত এই পর্য্যন্ত 
আপিয়াহ ক্ষান্ত হইল না, কলিকাতার অন্দত্র এইরূপ 

জঘন্য নাট্যের অভিনয় হইতে লাগিল । দিন দিন 

হতভাগা যুবক ও বাণকগণ পিতা মাতার আশ। 

অতলজলে ডূখাইয়া৷ নাট সম্প্রদায়তূক্ত হইতে লাগিল । 

শেষে নাট্যব্যবনায় পিশাচের রুত্তি বশিয়া অবধারিত 

হইল | নাটক, নাট্য ও নাটাযকারের নামে এক্ষণে 

লোকে কর্ণে হস্তার্পণ করিয়া থাকে, এই বিজাতীয় 

ঘণাও নিতান্ত অমূলক নহে ;কিন্তু অন্ধবিদ্বেষও সম্পূর্ণ 
অন্ঠায় । এক্ষণে নাধারণ লোকের বিশ্বাস হইয়াছে যে 

এ নমস্ত দোষ নাট্যের শ্বভাবগত ও তাহা হইতে 

অবিচ্ছিন্ন, ছুই এক জন সুশিক্ষিত ব্যক্তিও এইরূপ 

মত প্রকাশ করিয়া! থাকেন | সত্যই কি নাট্য এই- 

রূপ অপদার্থ ও অপরুইঈ ব্যবনায় যে ইহার আম্বা- 

দনে নিশ্মল চরিত্র কলুষিত ও বিরুত হইয়্। যায় ! 

নত্যই কি ইহার ডুপাদান এত ভয়ানক যে ইহার 

দর্শনে অন্ধত!, শ্রবণে বধিরতা।' স্পর্শনে জড়ত! ও আশ্বা- 

দনে মৃত্যু পথ্যন্ত ঘটিয়া থাকে, নত্যই কি মন্ুষ্যজাতি 

এতদূর মূর্খ যে তাহারা হিচ্ছু ও গ্রীক নভ্যতার আদি 

বিকাণকাল হইতে আরম্ভ করিয়া বিজ্ঞান পরি: 

মাজ্ভিত সুসস্ উনবিংশ খতান্পী পর্য্যন্ত অক্ষু্নভাবে 

লেই নর্বনাণক ব্যবসায়ের দালত্ব করিয়। আলিতে:ছ, 

এ নমস্ত উন্মাদের উক্তি । নদ্ধিবেচক অপক্ষপাতী মহো- 

দয়েরা কখনই একথ। স্বীকার করিবেন না $ যদি নাঁট্য- 

দ্বার! মনুষ্য জাত্তির বিন্দুমাত্র অপকার হইয়া থাকে 

তাহা হইলে তাহ! নাট্যের অপব্যবহারে হইয়াছে, যথ| 



আমাদের উপায় কি? 

ব্যবহারে নহে । যে নাট্য যথার্থরূপে 'খ্যবহুত হইলে 
দেবাত্মার ম্যায় পরের দুঃখে রোদন করিবে, কঠিন 

হাদয় কোমল করিয়। দয়।, ভক্তি, প্রেম শিখাইবে, 

শার্থত্যাগ করিয়া পরোপকারে প্ররত্তি দিবে, হিতৈশী 

বন্ধুর ম্যায় ক্রোধ ঈর্ষা ডুরাশা, কাম প্রাভৃতি নিরুষ্ট ও 

ভয়ঙ্কর বিপদ বঙ্কুল মনোরত্বি সকল হইতে সাবধান 
করিবে, ভারাক্রান্ত হুদয়ে শান্তি দিবে, নিরাশ- 

হূদয়ে আশ! উৎসাহের আলোক জ্বালিবে, নেই 

নাট্যকে অযথা ব্যবহার কর দেখিবে, দানবের গ্রচণ্- 

রোষে প্রলয় উপস্থিত হইয়। সমুদ্রের তরঙ্গোচ্ছ নাসের 

হ্য'য়, প্রবল ঝটিকাবেগের ন্যায় মাজের বিশাল অউী- 
লিকা ছিন্ন ভিন্ন দূরে নিক্ষেপ করিবে মানু 

কতা মাদকতা প্রভৃতি ছুনীতির জ্োতে দেশপ্লাবিত 
হইয়া যাইবে, এবং ধর্মনীতি শাস্তি এভতি দেশ হইতে 

অন্তহিত হইয়া সেচ্ছাচারিতার রাজত্ব সংস্থাপিত 

হইবে, নাট্য বহ্ছির ম্যায় উপকার অপকার উভয় 
কার্যেই ভয়ানক সমর্থ। যথার্থ নিয়োগ করিতে 

জানিলে মনুষ্যের জীবিকানির্বাহ ও নাচ্ছন্দ্যসাধনের 

প্রধানতম উপায়, কিন্তু মৃখের হস্তে পতিত হইলে 
বর্দনাশ করিতেও অদ্বিতীয়, কিন্তু নাট্য স্বভাবত 

ধর্দের অনুকুল । বিশেষতঃ বরুণ রসাশ্িত নাটক 

অধর্দকে লক্ষ্য করিয়া কখনই র্ুতকাধ্য হইতে 
পারে না, বিশপবেয়ার এই জাতীয় নাটক সম্পর্কে 
যাহা লিখিতেছেন, তাহার ভাবার্থ নিশ্বে উদ্ধত হইল। 
« ক্রুনরসাত্মকনাটক একপ্রকার উচ্চ জাতীয় রচন। 
এবং ইহার প্রক্কাতি ও উদ্দেশ্য সচরাচর ধর্মের অনু- 

কুল মৌভাগ্যবশতঃ মনুষ্য-মনের উপর ধর্ধের আধি- 
পত্য স্বভ।বতঃ এত অধিক'যে মহাকাব্যারা বিল্ময় 

উৎপাদন কিবা নাটকের করুখ।ংশদ্বারা মনোরত্তি 
সকলের উত্তেজনা! বা আলোড়ন করিতে হইলে ধর্্ম- 

রত্তির উত্তেজন ব্যতীত সম্ভব নহে। কল্প কবিই 

দেখিতে পান নাউ্রোলিখিত ব্যক্তি একেবারে নির্দোষ 

না হউক সুযোগ্য ও মহৎ প্রাকতির না হইলে কখনই 
আমর। তাহাদের পক্ষপাতী হইতে পারি না এবং 

[ ১ম ব, ধবসস্ত। 

কোন নাটকীয় পাত্রকে ক্রোধ কি ম্বণাভাজন করিতে 

হইলে তাহাকে পাপের বিভৎসবর্ণে চিত্রিত করিলেই 

উদ্দেখ্য মিদ্ধ হয় । নাট্যকার নদাশয় ব্যক্তিদ্িগকে 

দুর্ভাগ্য করিয়া অঙ্কিত করিতে পারেন এবং তাহ 

প্রয়োজনীর বটে, কারণ মনুষাজীবনে বাস্তবিকই এই- 

রূপ ঘটিয়া থাকে । কিন্তু যাহাতে আমাদের হৃদয় 

তাহাদের সহিত নমবেদন! অনুভব করিতে পারে মে 

কৌশলও শিক্ষা! করা তাহার কর্তব্য, তাহাদিগকে 

ঘর্ভাগ্য বলিয়া যদিও বর্ণন। করা যায় কিন্ত এমন দষ্টান্ত 

একটীও নাই । যেখানে কবিকরুণারপের নাটক লিখিতে 
গিয়া শেষে অধর্মকে জয়ী কিম্বা সৌভাগ্যবান করি- 
য়াছেন এমন কি দুষ্টলেকের অভীষ্টপুর্ণ হইলেও 
তাহারা শেষে দণ্ডিত হইয়। থাকে এবং সুখের নহিত 

তাহাদের নাগাপ্রকারের যন্ত্রণা অবিচ্ছিন্নরূপে 

মিশ্রিত আছে, ধন্মের প্রতি শ্রদ্ধা ও অনুরাগ পীড়িত 

ও ভুর্দিশাগ্রত্তলেক্টকের পাতি করুণ। এবং তাহাদের যন্ত্র 

নার হেতুুত ঝ্টক্তিগণের প্রতি ক্রোধ-বরুণ-রণাত্মক- 

নাটকের দ্বারা এই প্রকারে মচরাচর উত্থাপিত হইয়। 
থাকে । এইজন্ নাট্যকারের। অন্যান্ত শ্রেণীর লেখক- 

দিগের ন্যায় যদিও কখন কখন অযোগ্য রচনার 

নিমিত্ত অপরাধী হয়েন বটে এবং যদিও ধর্ম সকল 

সময়ে যথাযোগ্য বণে চিত্রিত হয় না তথাচ করুণরস 

মিশ্রিত নাটকের নীতিশিক্ষার উদ্দেশ্ট, কেহই অন্থী- 

কার করিতে পারিবেন না । আমার শির বিশ্বাস 

আছে করুণরল প্রধান নাটক মিশ্রজাতীয় হইলেও 

তাহার। প্রায়ই ধম্ম ও ম'নসিক সঙ্তাবের একান্ত উপ- 

যোগী, অতএব ধর্দাত্া লোক অভিনয় আমো- 

দকে যে তীব্রভহং'সন। করিয়াছেন তাহা! কোন প্রহ- 

সনের স্থলে সঙ্গত হইতে পারে । ইহাদার। বিলক্ষণ 

গ্রতীত হইবে যথার্ধ নাটক কি নাট্য কখনই নীতি 

বিরুদ্ধ হইতে পারে না, এমন কি ইহাদের শ্বভাব 

পর্য্যন্ত ছুর্নাতির বিরোধী এবং ধর্মের পক্ষপাতী । নর 
ঘাতকের সহিত কখনই আমাদের সহামুভূতি হইতে 
পারে না, কিন্তু যে ব্যক্তি পরের ছুঃখ দূর করিবার 



[ চিত্তরঞ্জিনী |. 

জন্য নন্দন্থান্ত হইয়াছেন, যান অনাথের আশ্রয় দরি- 

দ্রের পিত। মাতা, তাহার মুখ বিষ দেখিলে আমা- 

দের অন্তঃকরণ ডুঃখে অভিভূত হয়, নাটকগত কোন 
ব্যক্তির সহিত সমবেদন। অনুভব করিতে হইলে, 

তাহার বিশেষ কোন নৈতিক গুণ না থাকুক অন্ততঃ 
» তাহার কোন বিশেষ নৈতিক দোষ ন1 থাকা। বিশেষ 
আবশ্যক | ইহাঁতেও আমাদের হৃদয়ের  ধর্মমমূলত। 

প্রকাশ পাইতেছে, আমর নিরপরাধী ওখেলোর দুঃখে 

কাতর হই, ইয়াগোর শন্্রণ। নফল হইলে আহ্লাদিত 

হই না কেন? লোকে কৌশলে কোন কার্য সাধন 
করিলে আমরা তাহার বুদ্ধির কত প্রশংন। করিয়। 

থাকি কিত্ত ইয়াগোর যে ভয়ঙ্কর নৌশলে ওথেলোর 
পতন হইল তাহার প্রণংন। করা দূরে থাকুক তাহাতে । 
আমাদের প্রতিহ্ংনা গজ্লিত হইয়া উঠে? যদি 

নীতিহীন বৃদ্ধিদ্বারা লোকে আমাদের প্রিয়পাত্র ও 
জামবেদনার অধিকারী হইতে পারিত তাহা হইলে 

ইয়াগোর ম্যার উপবুক্ত পাত্র-পৃথিবীতে দ্বিতীয় ছিল 
না, কিন্তু মৌভাগ্যবশতং জগতে এখনও দানবের 
রাজন স্থাপিত হর নাই । 

উপরে যাঁহ। লিখিত হইল তাহাতে এই টির হই- 

তেছে যে যথার্থ নাট্যের স্বভাবে এমন কিছুই নাই 

যাহাতে ইহা নীতি ও ধনের বিরোধী বলিয়া বোধ 

হইতে পারে এবং ইহার মূলে যে ধর্ম নিহিত রহি- 
য়াছে তাহাও একপ্রকার প্রমাণিত হইয়াছে । 

সমাজের রুচি পরিবর্তন বিষয়ে যে ইহার অগ্গা- 

ধারণ ক্ষমতা তাহা কেহই অন্বীকার করিতে পারি- 

বেন না, কিন্তু সে ক্ষমত। যে কি অনর্থকর কার্যে 

ূ্ ব্যয়িত হইতেছে তাহা ও কাহার অবিদিত নাই । কি 

উপায়ে বিরুত রুচি গ্রকুতিম্থ হইতে পারে । যে সহজ 

সহম্র ব্যক্তি ইতিপুর্বে এই বিষমরোগে আক্বান্ত হই- 

য়াছে তাহাদের পথ্যপ্রদ্ানের উপায় কি£ এবং যে 

লক্ষ লক্ষ লোক এখনও আহারার্ধী হইয়। আঁসি- 
তেছেন, তীাহাদেন্ন ভোজনের কি আয়োজন করা 

যায়? ইহাঁও একপ্রকার স্থির যে কোন নভ্যননাজ চিত্- 

আমাদের উপায় কি? 
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বিনোদনের এমন উপ।য় মহজে পরিত্যাগ করিতে 

পারিবেন ন। | এই নকল প্রাশ্মের মীমাৎসার নিমিত্ত 

আমরা বঙ্গনমাজের অভিভাবক ত্রাঙ্ষনমাজের নিকট 

আবেদন করিতেছি, মমাজ বন্ধদিন ধরিয়া তাহার 

বম্ভতানগণের অনেক উপদ্রব সহ করিয়াছেন | এক্ষণে 
বাস্তবিক তাহার চিস্ত। ও ভাবনার বিষয় উপ্চিত 

হইয়।ছে, এক্ষণে দেখা যাউক এই সমস্ত বিপথগামী 

ব্যক্তিদিগকে ধশ্মপথে আনিব'র জন্য ব্রাক্মমমাজ কি 

উপায় কেরিয়াছেন ? বন্ৃত। ও করেকগী ধন্মনংগীত। 

কিন্ত এ সমস্তদেবতার ভাবা কেবল দেবতাই বুঝিপ্তে 

পারেন, যাহার! ব্রাঙ্মধন্দ্ের যথার্থ তখ্ জানিয়াছেন, 
বক্তত। শুক্ষকাষ্ঠের ন্যায় শীরন হইলেও তাহাদের 
নিকট অম্নতের ম্যায় মধুর, কিম্বা সম!জে যদদিনংগীত্ত 
কি বক্ততার নাম গঞ্ধও না থাকিত তাহ! হইগেও 
তাহ।র] নমাজমন্দিরে বরিয়। নমাধিযোগে পরব্রহ্গের 

হদয়ানন্দকরমোঙন বাঁণাধ্বণি শুনিতে পাইতেন, 

মমাজবক্ত তা করিয়। যথার্থ ভক্তপিগের উপকার করি- 
য়াছেন, হতভাগ্য পাতকীদিগের 'জন্য ধিছুই করেন 

নাই, বাহার। পীড়।র যাতনাঁয় অখ্ির তাগাদের উব- 

ধের উপায় ন। করিয়া নমাজ-নন্ন্যাণী সাধু মহাপুরুন- 

দিগের জন্য সুধা অংগ্রহ্থে বাস্ত রহ্য়।ছেন। অমাজ 

তাহাদিগকে তত্ববোধিনী, নববিধান গুভাতি ধর্ম 

পাত্রক। দিয়াছেন, খষিদিগের মঙ্তি পরিচয় করা ইয়! 

দিয়াছেন, আধ্যাত্মিক তীর্ঘযাত্রায় পাথেয় দিয়াছেন ! 

কিন্ত অভাগ্রাদিগের জন্য কি করিয়!ছেন ? ইহাদারা 

যেন বোধহয় ত্রাঙ্ষনমাজতুক্ত লোকগুলিই আত্মীয়, 
তদবহিতূত্ত লোকের সহিত যেন তীহার কোন সম্পর্ক 
নাই, রোগীর শুষধের প্রয়োজন, নিরোগীর ত তাহান্তে 

আবশ্যক নাই | অসত্য বটে, দারক্ষতগণের ধশ্শপ্ররভি 

অচল রাখিবার এ মস্ত উদ্দীপন আবশ্যক | কিন্ত 

অন্যপিকে নহআ নহআ লোক যে ম্ত্যুমুখে পড়িতেছে, 

তাহাও নিবারণ কর। আবশ্যক । এ কথায় ত্রাক্মমহে।- 

দয়গণ বলিতে পারেন, “ আমরা ত সমাজের, দ্বার- 

বদ্ধ করিয়! রাখি নাই, ইচ্ছা হইলে পাপীতাপী নক-. 



৪৯ আমাদের উপায় কি? 

লেই আনিয়। এখানে বিশ্রাম করিতে পারেন, বিপ্র 

হতভাগ্যদিগের নম্বন্ধে ব্রাঙ্মলমাজের মনের ভাব এই 

উক্কতিতেই বিশেষরূপেই প্রতিবিদ্বিত হইতেছে । ব্রান্ষ- 

সমাজ কোন লক্ষপতি প্রতিষ্টিত অতিথিখালার ক্সায় 

বলিতেছে যদি বথানময়ে পোনছছিতে পার আহার 
পাইবে, নতুবা তোমাকে অন্বেষণ করিরা তোমায় 

আ/শাশুকফমূখে কেহ অন্ন তুলিয়। দিতে আনিবে না। 

ত্রাঙ্গনমাজনিয়িয়া ভূমির সেই বিশীত মেষপালকের 
ম্যায় ঝাড় রষি বদ্রাঘাত উপেক্ষা করিয়। অন্ধকারময় 
কাননের ভিতরে পণহার। মেষশাবকের অন্বেষণে 

যাইবেন না। আন্ষমমাজ কেবল সগ্াহে সপ্তাহে 

বক্ত তা করিয়া যাইবেন । পাপীরা তদ্দারা আকর্ষিত 
হইয়া যগ্যপি আগমন ফরে এবং তাহাতে যদি তাহা- 

দের মনের পরিবর্তন হয় তবে উত্তম, নতুবা এ উপায় 

নিম্ফল দেখিয়া সমাজ অন্য উপায় করিতে বাধ্য 
নহেন । আলঙ্ষমহোদয়েরা শ্বীকার করিবেন কি না 

বলিতে পারি না জ্রাঙ্গনমাজের দুই চারিগী ভিন্ন 
অতি 'অল্লসংখাক দৈনিক বক্ততা আমাদের হদ- 

য়ের তল পর্য্যন্ত গমন করে ।& 

মন্ুম্যের হৃদয় আলোতনা! করিয়া দেখা উচিভ, 

“ নীরন ” বক্ত,ত। তাহারা ভালবাসে না, সুতয়াং 

ভাহারা যাহাতে কর্ণপাত করিয়া একেবারে 
নংশোধিত্ব হইয়া যাইবে, ত্বাহারও উদ্যোগ করা 

উচিত । পাপের প্রশ্রয় দিত্বে বলিতেছি না। 

উত্তম অধমের মধ্যে কি মঙ্গল নাই, দিবস ও রজ্জনীর 

মধ্যে কি গৌোধুলী নাই? আমরা ত্বাই কোৰ মধ্য 

উপায় অবলম্বন করিতে বণিতেন্ি। কিন্ত ব্রাহ্মরমাজ 

একেবারে অধমকে উত্তম করিতে চাহেন । তাহা 

অত্যন্ত অভ্ভিলষিত হইলেও বস্তব নহে, লোছক যেমন 

নহজ প্ররুতি হইতে একেবারে ঘোর নরঘাতক হইয়া 

উঠতে পারে না, ক্রমে ক্রমে বাহন বদ্ধিত হইয়। 

পি, সপ 

বাবু “নবব্ন্দাবন” অভিনয় আরম্ত করিয়াছেন এবং 

[৯ম বর্ষ? বসন্ত । 

যেমন এ ভয়ানক অবস্থায় উপস্থিত হয় সেইরূপ কল্য 

যেনরখাত্তক ছিল সে অস্ত খধি হইয়া উঠিতে পারে 

ন!। ত্বাহাকেও ক্রমে ক্রমে পরিবর্তন বহা করিতে 

হইবে, রত্বাকর বাল্মীকি হওয়। ঈশ্বরের বিশেষ অনু- 

গ্রহ ব্যতীত সম্ভব নছে। 

কয়েকদিন পুর্বে এই বিষয় লইয়া আমাদের 

কথোপকথন হইতে ছিল, আমাদের এক বন্ধু বরল- 

ভাবে স্বীকার করিলেন যে প্রথমে ব্রাঙ্ষবমাজ্ের প্রতি 

তাহার একবিম্দুও শ্রদ্ধা ছিল না, বমাজ্বের নামে 

তাহার নীরস বক্তার কথা৷ মনে পড়িত, আচার্য্যের 
সংস্কৃত্বজড়িত্ব ব্চনও অস্বাত্তাবিক উচ্চারণ প্রণালী 
মনে পড়িত, তাহার “ জলেতে ” “ স্থলেতে ” মনে 

পড়িত এবং বেই ভাবশুন্ত পুরাতন কথকতা গুনিয়া 
ভক্তদিগকে অক্পাত করিতে দেখিলে “ভণ্ড” বলিয়। 

তাহাদের উপক্ পর্য্যন্ত তাহার অশ্রদ্ধ। হইত্ব। তিনি 

নংবীতের অনুরোধ ছুই একদিন সমাক্গে গিয়াছিলেন । 

কিন্ত ভাবহীন বাক্য।ড়ম্বর ও চৌতাল, অইতাল, ব্রহ্ম- 
তালের ভয়ে বংগীত্বের নিকটে ঘেনিতে আর নাহন 

হইত না, কিন্ত ক্রমে ক্রমে তাহার নে ভাব পরিবস্তিত্ 
হইতে লাগিল, নংগীতই তাহার পুনুরুজ্জীবন যম্পাদন 

করিল, একদিন একটিমাত্র করুণরঘপূর্ণ সংগীত 

গুনিয়া তাহার হৃদয়ে আঘাত লাগিল, তিনি প্রথম- 

দিন অশ্রপাত করিলেন, তাহার পরদিন তিনিও ভগু- 

গণের দলভুক্ত হইয়! গেলেন, বংগীত গুনিয়। তিনি 
আমোদ করিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু সেই ষংগীতই 

সেতু ম্বরূপ হইয়। তাহাে ঈশ্বরের পবিত্র পঞ্ধে 
আনিয়। দিল, ইহাদ্বারা এই বোধ হইতেছে বিপ্থ- 
গ্রামীকে ধম্মপথে আনিতে হইলে ত্বাহাদের ভাষায় 
তাহাদিগকে বুঝাইতে হইবে, ধার্শিকের দেবভাষা 
ত্বাহার৷ বুঝিতে পারিবে না, এবং সে ভাষায় বুঝাইত্বে 
গেলে তাহারা উপহান করিয়। চলিয়া! যাইবে । ক্রমশঃ1 

ক লেখক একজন ত্রাঙ্গ কি না বলিতে পারি না | এই প্রবন্ধ প্রার্ডির পর হইতেই আয়রা দেখিতেছি কেশব 

ঠাকুরবাড়ীতে “কালম্বগয়া"' অস্িনীত হইয়াছে । সং 



« বঙ্গবীর চরিত ” শ্রীরাজরাজেন্্র চন্ত্র প্রণীত, প্রীব।টী চিত্ত- 
রঞ্িনী সাছিতায সভা! হইতে গ্রকাশিত। এই পুস্তকখানি পাঠ 

করিয়! একাত্ত আহলাদিত হইলাম। পঞ্চবিংশতি বর্ষ পূর্বে 
এখানে সেখানে ১।১টা প্রকৃত বীর বাঙ্গালি জম্মিতেন, একথ! 

গুনিণেও মনে আহলাদ হয়, গ্রাস্থকারের প্রতি পুংক্তিতে 

প্রোজ্ছজলিত শ্বদেশানুরাগের প্রভ। প্রকাশিত হইতেছে । ও 

পুষ্ককখানি পাঠ করিলেই বাঙ্গালী মাত্রের অন্তরে আত্ম গৌরব 
উদ্দিত হইবেক, এই গ্রন্থের নায়ক বাবু রামদাস বন্দো।- 

পাধায়ের অমিত বাছবলের যে সমস্ত গল্প প্রকীশিত হইয়াছে 

তাহা কতক পরিম।ণে রঞ্জিত হইলেও যে মৌলিক সহ তাহার 

সনেছ নাই, ফলতঃ এপ পুস্তক প্রচারের বিশেষ আবশ্ঠক 

হইয়াছে । ও তজ্জন্ত গ্রন্থকার সাধারণের ধন্তবাদ পাত্র বলিতে 

আমর! সঙ্কুচিত হইতেছি না। * * দ * * 

« * তাহার দ্বার! দেশের উপকার হইবার ক সী 

সস্ভবন।। 

আনন্দ বাজার পত্রিকা | 

১২৮৮। ১৪ই ভাতর। 

এতঙ্ ব্যতিত “ ভারত শুন্ৃদ »। প্রভৃতি সামরিক পত্র সমুহ 

চিত্ত-রঞ্জিনী সাহিত্য সভায় পুশ্ুকের যথেষ্ট প্রসংশা! করিয়াছেন 

গত বৎসরে এই সভা! হইতে নিয়লিখিত পুস্তকগুলি প্রচারিত 

হইয়াছে। 

১। অকাল উন্নতি ( সমাজের গুঢ় রহস্ত ) 
২ ৰঙ্গবীর চরিত (রামদাল বাবুর জীবণী ) 

গীতি কবিত। প্রথম ও দ্বিতীয় ভগ 

ইহাতে ভারত বিলাপ ও যমুন! লহরী গীভদ্বয়ে অপ্রকাশিত 

'শ এবং অন্তান্ত ভারত সম্বপ্ধীর কবিত। সন্নিবোশত আছে। 

৪ শুভস্করী আধা সমু একত্রে মূল্য দশ আনা। 

৫।' গীতি কবিত! তৃতীয় ও ৪র্থ ভাগ যন্ত্স্থ, অচিরাৎ 

প্রকাশিত হইবে, ইহাতে বৃন্দাবন মঞ্জরী, বারাণলী প্রভৃতি গীতি 

আছে। 

৩। 

০০. 
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চতুহী 

নিয়মাদি | 

১1 গ্রাছকগণ পরজ্জিক। পাইলেই ষুল্য পাঠাইবেন, এদেশে 

সচিত্র পত্র প্রকাশ কর? কঠিন ব্যাপার, বিশেষতঃ আমাদের 

পত্তিক! প্রায় অর্থ সূলোই বিতরিহ হইতেছে. গ্রাহক বৃদ্ধির 

সহিত চিআদি ও উত্তর কউ হইবে। 

২1 এক গ্যানে নিজন গ্রাহককে পাঁচ টাকার" বৎসরে 

পত্রিক! প্রেরিত হয় *এবং "কেহ পাচ খানি পদ্তিকার এজেপ্ট 

হইলে এক থানি বিন। ষূল্যে প্রদত্ত হইবে । 
শহিদ 

৩। খাতু পঞ্রিকার উপযোগী প্রবন্ধ প্রভৃষ্ঠি সম্পাদনের 

নামে প্ররেরণীয়) মূল্যাদি আমার নামে পাঠাইবেজ। বিদেশের 

মণি অডারই মূল্য পাঠাইবার প্রশস্ত উপার, ব্বন্যথায় বরাত 

দিলেও হইতে পারে । একখানির বার্ষিক মূলা সই টাক। 

৪1 ভারতের অতীত গৌরবাত্মক কবিতা ইতিবৃত্ত ঘটিত 

ভ্রমণ বৃত্তান্ত, কিশ্বা কোন পুরাতন কীন্তিকলাপ' দেশীয় জীবন 

বৃত কোন শিল্লাদির আদর্শ, গ্রন্থ বিশেষের সঞ্জালোচন। এবং 

খাতু সম্বন্ধে বিচার এই কষটী মাত্র বিষয় প্রকাশ্য । 

৫ । গ্রাহক সংখা! দেখির়। আবার! অবিল্ষে লিখোগ্রাফীক 

উৎক্ুঞ্চ চিত্র সন্মিবেশ করিতে যত্ব পাইব। 

চিত্তরঞ্িনী সাহিত্া সভার প্রচারিত নিম্নলিখিত পুস্তক 

গুলি স্থানে স্থানে বিক্রর়ার্থ স্থাপিত রহিয়াছে, দেশহিতৈতি 

মাত্রেই সহান্তভূতি দেখাইবেন। মুলা অতি সুলভ । 
(১ অকাল উন্নতি) €২ বঙ্গবীর চরিভ) 

৩ গীতি কবিতা প্রথম ও খ্বিতীর় ভাগ এই চারিখানির 

একজে মূলা ৪/* নয় আন! মাত্র সভার উদ্দেম্ত স্থুলভ 

সাছিতা প্রচার ; ভবিষ্যতে আয় হইতে দেশীর নারী শিক্ষার 

উৎসাহ জনক বৃত্তি প্রদত্ত হইবে । সভার পুস্তক পত্রিকার গ্রাহ- 

ককে আর একখানি জীবনী পুস্তক বিন। যুলো দেওয়া র়। 

নং, শিবরুক্ণ দার লেন, | শীশিব্দাস বন্দোপাধ্যায় 

রড কলিকাতা । £ কার্ব্যধ্াক্ষ2। 
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মচ্রিধতুপ্িকা | 

-ম রী | ূ 1 মৈসাধির রহস্য সন্থৎ ১৯৪০। গ্রীষ্ম কাল। 

জাত: 

টিগি 1 / যব সং ০ 
- ৫৮০৩ শি পিন ল০ 8 ঘি 

র্ 12 রঃ 
| মি. ২ ক লস ৬ টি 

| রর 

০ 

1 ৪র্ঘ সংখ্যা । 

জলস্িতি বিজ্ঞান। 
( পূর্ব প্রকাশিতের পর )। 

মনুষ্য ও পঞ্খ যে রূপ জলে সম্ভরণ দেয়, পক্ষীগণ 

সেই রূপ বায়ুতে সম্ভরণ দিয়া থাকে । শোলা জলে 

ভূবাইয়া ছাড়িয়। দিলে যেমন উপরে ভানিয়া উঠে, 

সেইরূপ তুল! বায়র উপরের দিকে উড়িয়া যায়। 
অন্তঃশুন্য আধার যেমন নিমগ্ন তরনীকে উত্তোলিত 
করিয়া ভানমাঁন করে, মনুষ্য সেইরূপ ব্যোমযান 

নহায় করিয়৷ বারপরে চলাচল করে। অতএব জল 

এবং বায়, এ সকল বিষয়েই একরপ গুণাত্বাক। 

জলের চ্যায় বায়র ও তাপ বঞ্চালকতা গুণ আছে। 

বায় এবং জল জনিত চাপের ত্বারতম্য । 
জলের মধ্যে যেচাপ অনুভূত হয় তাহা কেবল 

জলের গুরুত্ব নিবন্ধন অর্থাৎ তাহা! কেবল পৃথিবীর 
, মাধ্যাকর্ষণের ফল। বারুর চাপ গুরুত্ব মূলক নহে। তাপ 
পাইলে বায়, বিস্তূত হয় এবং তজ্জন্ত চাঁপ অনুভূত 

হয়। বায়র এবন্রিধ বিস্তুতি জন্য তাত্তয়ার উপর রুটী 

চলিয়া উঠে | আতরের শিণি প্রভৃতি প্রস্তত 

করিতে হইলে কাচকে গলাইতে হয় এবং একটী 
নলের অভ্যস্তর দিয়া তাহার ভিতর ফৃৎকার দিতে 

হয়। অগ্নির উত্বাপে এ বায়, বিস্তৃত হওয়ায় কাচন্তঃ 

পুন্ত হয় 
প৩ 

তাপমানযন্্র | 

এই যত্ত্রত্বারা উত্তাপ নির্ণয় করাযায়। সচরাচর 

পারদ পুর্ণ তাপমান ব্যবহৃত হইয়! থাকে । অগ্নিময় 

চুল! প্রত্থৃতি অত্যুত্বগ্ত স্থানের তাপ নির্ণয় জন্য কঠিন 
ধাতব যন্ত্র ব্যবহার করিতে হয়, কাচ এবং পারদ 

দ্বারা তাহা হইতে পারেনা | যেখানে উত্বাপ এত কম 
যেপারদ জমিয়। যায়, সেখানে এল কোহল ( মগ্য ) 

অথবা বায়ু পুর্ণ তাপমান যন্ত্র ব্যবহৃত হয়। 

উত্তাপ পাইলে সকল বস্তই বিস্তুত হয়, এবং 

শৈত্যে সঙ্কুচিত হয়, এই বিস্তারণ ও সঙ্কোচন দৃষ্টে 

ভাপ পরিমিত হয়। 

তাপ মান যক্ত্রের সবিশেষ বর্ণনা করিবার 

পুর্কে জড়তত্বের একটী বিষয়ের উল্লেখ করা৷ আব- 
শ্যক | জড়পদার্থের অবস্থা তিন প্রকার, ।--১ম 

কঠিন, ২য় তরল, ৩য় বাম্পময়। জড়পদার্থে অনু 

সকল পরম্পরকে আকর্ষণ করে, ইহাকেই আণ বিক 

আকর্ষণ কহে। উত্তাপ অনু সকলকে পৃথক পৃথক 

রাখিতে চেষ্টা করে। এই উত্তাপ জনিত বিপ্র কর্ষণ 

আনবিক আকর্ষণের গ্রতিদ্বন্দী | 

যখন আণবিক আকর্ষণ প্রবলতর, তখন 

জড় কঠিন ভাবাঁপন্ন হয়, যেমন বরফ যখন উভ- 



জলপ্িতি শিজ্ঞান? 

য়ের পরাক্তম সমান তথ্খন জড় তরল ভাবাপন্ন হয়, 

যেমন জল । যখন উত্তাপ জনিত বিপ্রকর্ষন প্রাবলতর 

তখন জড় বাম্পময় আকার ধারণ করে যেমন শ্রীম্, 
এই জন্য বরফে উত্তাপ সংযোগ করিলে প্রথমে জল 

'উৎপস্ন হয়, এবং ক্রমে উত্তাপ বদ্ধি নহযোগে বাম্প- 

ময় বা ীম হয়। ্রীম, জল এবং তুষার বিভিন্ন ভাবা- 

পন্ন একই পদার্থ । 

পারদীয় তাপমান | * 

এই যক্্র একটী পারদ পুর্ণ কন্দ যুক্ত এক সক্ষম 
ও সমচ্ছিদ্র বিশিষ্ট কাচনালী মাত্র । কন্দওনলের 

কিয়দংশ পর্যন্ত পারদে পুর্ণ থাকে এবং অবশিষ্ট 
ভাগ শ্ুম্যময় অর্থাৎ বায়্হীন। তাপের হ্রাস 

রর্জধী জন্য কখন পারদ অল্প, কখন অধিক দূর 

ব্যাপিয়া থাকে । তুষার বা! তুষার হিমজলে নিম- 

জ্দিত হইলে পারদ নলের ষেস্থানে নামিয়া পড়ে 
সেই স্থানকে দ্রবণাঙ্ক বলে। দ্রবপাঙ্কের স্থান একগি 

(*) বিদ্ষু পাত দ্বার। নির্দেশ করা হয়। ফুটন্ত 

আল নিল্যত বাম্পমধ্যে নিমজ্জিত হইলে পারদ ভথ- 

লিয়া নলের ষে স্থান পর্যন্ত প্রসারিত হয় তাহাকে 

ফুটনাঙ্ক কহে। এই ছুই অঙ্কের স্থানকে কেহবা ১৮০, 
কেছবা ৯০*, এবং কেহুবা ৮*, সম অংশে বিভাগ 

করিয়া উষ্ণতার অংশ স্থচক একাদি চিত্র সকল দ্রব- 

ণাঙ্ক হইতে আরম্ভ করিয়। ক্রমে সন্লিবেশ করিয়া 
থাকেন । ভ্রবথাঙ্কের নিক্লভাগকে এবং ফুটনাঙ্কের 

উপরিভাগ্কেও এরূপ: সমভাগে বিভাগী করা হয়, 
্রবণাষের নিল্পভাগের অংশ সকলের পূর্বে “--ব। 
খণ চিহ্ন ব্যহত হইয়! থাকে । 

তাপমানের অংশ সকল সচরাচর একটি সাঙ্ষে- 
তিক ক্ষুত্্বিচ্ু দক্ষিণ তাগের কিঞ্চিৎ উদ্ধদেশে লঙ্ত্রি- 

বিট হইক্সা! লিখিত হয় । যথা ৬৪ লিখিলে পক্চাধিক 
বষ্টিঅংশতাপ বুঝাইবে । 
সেলনস্ নামক বিজ্ঞানবিৎ ঘে ভাপযান প্রস্তত্ত করেন 

তাহার আবণাঙ্ক ও ফুটনাঞ্ের অন্ভঃবর্ভী স্থান শত 

[ ১ম বর্ষ, শ্রীন্ম। 

সপ সপ পা পপাপপপপাশ ৮ 

সমাংশে বিভক্ত বলিয়া তাহার রচিত তাপমান যন্ত্রকে 

এতাংশিক বলাষায়, রুনিয়। ও ইংলগু ভিন্ন ইবুরোপের 

সর্কজ এই যন্ত্র ব্যবহৃত হয় ।-ওলন্দাজ পণ্ডিত ফারেন 

হীট নির্শিত যন্ত্র ইংলগ্ডে ব্যবহৃত হয়। শতাংশের 
পরিবর্তে এই যন্ত্রে ১৮০ অংশ আছে । রুনিয়ার গ্রচ- 

লিত রোমর নিশ্চিত তাপমান যন্ত্রে ৮০ মাত্র অংশ 

আছে। উএবনাক্ষের নিন্ভাগে যেমন খণ চিহ্ৃযুক্ত 

অঙ্ক সকল সন্গিবিষ্ট থাকে, ফুটনাঙ্কের উপরিভাগে 

সেরূপ ন। হইয়! ক্রমাগত ১০১, ৯৮১ বা ৮১ সংখ্যা 

দেওয়৷ হইয়া থাকে । 

শতাংশিকের এক অংশ ফারেণ হীটের £ অংশের 

এবং রোমারের £ অংশের তুল্য, কারণ *শতাংশিকের 
ষে ভাগে শত অংশ আছে ফারেণ হীটের ও রোম- 
রের সেই স্থানে ক্রমান্বয়ে ১৮০ ও ৮০ অংশ আছে, 

যদি শতাৎশিকের একাংকে *শ”” ও ফারেণ হীটের 

একাংশক্েে “ফ* এবং রোমারের একাংশকে 

“র” বলির। নির্দেশ করাবায় তবে শ £ ধঃর১-৮১৬৩ 

১৮৬০ £ ৮০ ৮৮০৫ ২৯: 8 অথবা হাজি, । ফারেণ 

হীটের তাপমান যন্ত্র'নির্াণ সম্বন্ধে আর একটি বিষয় 
জ্ঞাতব্য আছে। কারেণ হীট মহোদয় আপন যন্ত্র 

নিম্মীণকালে তুষার সহ লবন মিশ্রিত করিয়া ভাবিয়া 

ছিলেন যে ইহাতে রাখিয়! ভ্রবনাঙ্ক স্থির করিলে 
প্রকৃত ভ্রবণাঙ্ক পাওয়া যাইবে | এই ভ্রমের বশবর্ভাঁ 



[ চিত্তরপ্িনী। 

হইয়।. তিনি ভ্রবণাঙ্ক ৩২ অংশ নিল্নতর দেশে সংস্থাপন 

করেন । বায়বীয় এবং এলকোহল বা মদ্যযুস্ত তাপমান 
যন্ত্রের প্রনালী স্বতন্ত্র হইলেও তাহাদের মৌলিক 
উপায় এক । এই দুই যন্ত্র এবং অগ্র্যত্বাপ পরিমাপক 

বা পাইরোমিটার যন্ত্র সচরাচর ব্যবহৃত হয় ন। বলিয়। 
তাহাদের বিশেষ বিবরণ দেওয়া গেল না । 

বায়ুর ভার । 

কঠিন ও তরল পদার্থের ম্যায় বাম্পময় পদার্থ 

সকলেরও ভার আছে, আমরা সহজে বাম্পময় পদা- 
থের ভার অনুভব করিতে পারি না। প্রথমে এং 

বাযুপুর্ণ পাত্র ওজন কর, পরে বারুনিক্ষাসণ যন্ত্রদ্বার! 
এ পাত্রের বারু নিক্ষানিত করিয়৷ উহাকে ওজন 

করিলে দেখা যাইৰে এ পাত্রের ওজন এখন কম 
হইয়াছে, ইহাতেই স্পষ্ট বুঝাষায় যে বারু গুরুপদার্ঘ। 
এই তত্ব প্রাচীনের! অবগত ছিলেন না বলিয়। তাহারা 
অনেক বিষয়ে ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন | 

” ভরিচেলী নামক একজন ইটালী দেশীয় পিত 
১৬৪২ শ্রীঃ অব্ে বারুর ভার নিরপণ করেন । জলের 
উপরে একী নল সংলগ্রকরতঃ মুখঘ্বারা এ নলের রানু 
টানিয়। লইলে নল জলে পুর্ণ হয়। এই ঘটন!র 

প্রাচীন মীষাংস! এই ষে প্রকৃতি শুম্যকে ঘ্বণা করেন 
ৰলিয়া নলের অভ্যান্তর শুন্য হইবামাত্র জলঘ্বারা পুর্ণ 
হয়, অধুনা ফুরেন্স নগরে একী গভীর কুপ খাত 

জলস্কিতি বিজ্ঞান? &১ 

হইলে দেখাযায়.যে ৩৪ ফুটের অধিক উচ্চে নলদ্বারা 
জল এরূপে উত্তোলিত হইতে পারে না। বিজ্ঞানবিৎ 

গালিলিও এসময় ব্যঙ্গ চ্ছলে বলেন ৩৪ ফিটের উপর 

আর প্ররুতি শুম্কে ঘ্বণ! করেন না । গ্যাঙ্গীলিওর 
সত্যুর পর তদীয় শিষ্য তরিচেলী এই বিষয়ের নিগৃঢ় 
কারণ, অনুনপ্ধানে প্ররৃত্ত হন। তিনি ভাখিলেন বায়ুর 

ভার থাকা অসম্ভব নয়, নলের ভিতর জলের উপর 

বায়ুর ষে চাপ ছিল বাযুনিক্ষানিত হইলে তাহা উঠা- 
ইয়ালও্য়া৷ হইল। জলের চাপ পরিচালকত৷ গুণ আছে, 

তকে নলের বাহিরে বায়ুর যে ভার আছে তজ্জনিত 
নলের ভিতর জল অবশ্য উঠিতে পারে, তবে ৩৪ ফিট 

বই আর অধিক উর্ধে উঠে না কেন ? বোধ হয় বায়ুর 

যে ভার তাহার জন্ত ৩৪ ফিট পর্যন্তই জল উঠিতে 

পারে, অর্থাৎ নলের আয়তনের উপর পৃর্থীতল্ 

এক স্তম্ত বায়ুর ভার এ নলের ৩3 ফিট পরিমিত এক 

স্তম্ভ জলের ভারের তুল্য । 

পারদদ্গল অপেক্ষা সাড়েতের গুণ বেশী ভারী,অত- 

এব বায়ুর চাপে পারদ ৩* ইঞ্চ উপরে উঠবে, তরি- 

চেলী তাহার আনুমানিক নিদ্ধান্ত কতদূর সত্য পরীক্ষা! 

দ্বার নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিলেন | এই জন্য তিনি 
একধারে রুদ্ধ করা একগি কাচের নল পারদ পূর্ণ 
করিয়া একটী পারদ পুর্ণ পাত্রের উপর উল্টাইয়া 
ধরিলেন। ৭ম চিত্র । পরীক্ষার ফলে একবারে বিশ্দিত 
হইলেন, দেখিলেন নলের ভিতর কেবল ৩০ ইঞ্চ 

পরিমিত পারদ রহিল, বাবী পারদ পড়িয়৷ গেল। 

তাহার অনুমান প্রমাণিত হইল। ্ 

চিরন্তন কুবংস্কার সহজে ত্যাগ কর] যায় না 

বলিয়া পণ্ডিত মণ্ডলী তরিচেলীর আবিক্ষত নত্য গ্রহ 

করিলেন না। প্রথমে তরিচেলীর মনে যে তরকর্জোৎ 
প্রবাহিত হয় সেই. আোতের অনুগামী হইয়। প্যাঙ্কাল 

বলিলেন যে, বদি বায়ুর জম্তই এসকল কাধ্য তবে পন্দ- 
তোপরি উঠিলে অনেক বায়ু নীচে পড়িয়া থাকিবে, 

কাষেই তথায় বারুচাপ অপেক্ষার্ুত লঘুতর হবে । 

এই তর্ক সুত্র ধরিয়। মিদ্ধান্ত করিলেন ।পর্বতোপরি 



৫২ জলস্থিতি বিজ্ঞান ? 

বানর চাপজগ্ত নলে ৩০ ইঞ্চ পারদ উঠিবে না। 
এই দিদ্ধান্তের পরীক্ষা জন্য পুঞ্ীদেদো! পাহাড়ে 

উঠিলেন এবং দেখিলেন পরীক্ষার ফলেঘার। নিদ্ধাস্ত 

গ্রুতিপন্ন হইল । পারদ ৩* ইঞ্চের কম উঠিল । 

বারুমান যস্ত্র। 

তরিচেলীর পরীক্ষ। হইতেই বায়ুমান যন্ত্রের টি 
হইল। বস্ততঃ .এই নলই বারুমান বন্ত্র। ধম চিত্র 

যেরূপ দেওয়। হইল তাহার দ্বার! যন্ত্রের কার্য বুঝ 

যাইবে । ক খ একটী বক্রনালী, নালীর ক মুখ 
বুদ্ধ, এবং থ মুখ খোলা, খ মুখের আয়তন, ক মুখের 
আয়তন অপেক্ষা রৃহত্তর, কু/খ নালী পারদ পুর্ণ 
করিলে নালীর ভিতরের বমুদায় বাঘু নিক্ষাশিত 
হইবে, পরে নালীর কিঞ্চিৎ পারদ বাহির করিয়া 
লইতে হইবে । মনেকর প্রথমে নালীর খ গ স্থান 
ব্যপিয়। পারদ ছিল বায়ুর চাপ ছন্য পারদ এক ইঞ্চ 

উখিত হইয়া র স্থানে উঠিল, কাযেই খ ন্থানের পারদ 
ক স্থানে নামিবে। কমুখের আয়তনকে ক এবং 

খ মুখের আয়তনকে খ বলিয়া নির্দেশ করিলে খ মুখে 

যদি পারদ এক ইঞ্চ নামে তবে খ মুখের পারদ এক 
ইঞ্চির বেশী উঠিবে সন্দেহ নাই । খ ভাগে এক ই 

নামিলে ক ভাগে ১২৭ক ইঞ্চ পারদ উঠিবে, পৃথিবী- 
পৃষ্ঠে বারুমান যন্ত্রে সচরাচর পারদ ৩* ইপ্ উঠিয়া 
থাকে । ত্বতএব প্রতিবর্গ ইঞ্চের উপর ত্রিশ ঘন ইপ্চ 
পরিমিত্ব পারদের ভার পরিমিত বায়ুর ভার আছে৷ 

$* ঘন ইঞ্চ প্রারদের ওজন প্রায় /৭৭ বাড়ে নাত 

[১ম বর্ষ, গ্রীক্ম। 

সের, আমাদের শরীরের ক্ষেত্রফল প্রায় ২*** বর্গ 

ইঞ্চ, অতএব আমরা নিয়ত ৩৭৫ মন ভারবহন করি- 
তেছি! অথচ তাহা অনুভব করি না। এমনকি 

বায়ুর যে ভার আছে তদ্বিষয়ে ও বংশয় দূর করিতে 
দুই বহর বংসর লাশিয়াছে। 

খতু পরিবর্ভন জন্য কখন উষ্ণাধিক্য নিবন্ধন বারু 
লঘুতর এবং শৈত্য প্রভ্ভাবে গুরুতর হয়, বারুমান যন্ত্র 
দৃহ্টে এবং স্থপতি (86০888০৪) বিদ্যার সাহাযষো 

নাবিকেরা ঝড়ের আগমন পুর্ব হইতে গ্ণন। করিয়া 
নাবধান হয়। (পরিশিষ্ট দেখ ) 

বারুনিক্ষাসনযন্ত্র। 

_একটী ধাুনিশ্দিত মহৃণ আধারের উপর ক 
নামক একী ফহণ ত্লবিশিষ্ট কাচের আবরণে পান্ধ 

| 

রাখা হইয়াছে । ধাতব আধারের নিমন্বে একগি ছিন্র 
আছে, ছিদ্রের সহিত চ নামক একী নল সংযুক্ত 
রহিয়াছে । চ নলটী খ চোঙ্গের মুখে সংলগ্ন আছে। 
এই যংযোগ স্থলে খ নামক একটী করাট আছে, 
এই কবাট এরূপে বংলগ্ন যে উপরের দিকে খোল! 
যায়, নীচের দিকে খোলাযায় না। খ চোক্ষের ভিতর 

উহার গর্ভদেশের সয় আয়তনের ঘ গ নামক একদি 
অর্গল আছে, অর্গলের নিরদেশে গন নায়ক একটি 
কবাট আছে, ইহা কেবল উপরের দ্বিকে খোল। 
যায়। ধ 

মনেকর অর্গলের তলদেশ প্রথমে ছোঙ্গের তল- 

দেশের সহিত সংলগ্ন আছে, অর্গলের স্ব হাতল ধরিয়। 

টানিলে অর্গল উপরের দিকে উঠিতে থাকিবে, এখন 
ক্রমশঃ | গ্রীমাথমলাল'সিংন্ব। 
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সামবেদ। 
ওম্ 

পরমাত্মনে নমঃ 

“য়ো আগ্রৌ রুদ্র য়ো অপন্ব ১ স্ত 

গ্ঘ ওষধী বাঁরুধ আবি বেশ | য় ইমা বিশ্বা ভুব নানি 

চা কূল্৯পে তন্মৈ রুদ্রায় নমো অত্তপ্র য়ে” ॥ 

অনুক্রমণিকারপ অবশ্য জ্ঞাতব্য । 

বেদ- মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ নমষ্টির নাম বেদ । যাজ্জিক- 
গণ যাহ মন্ত্র স্বরূপে ব্যবহার করেন তাহাই মন্ত্র । * 

খতদিতর ভাগ ব্রাহ্মণ নামে আখ্যাত । জ্ঞানার্থ বিদ্ 

ধাতু (বিদল জ্ঞানে) হইতে বেদ শব্দ উত্প্লন্ন হইয়াছে, 
ঘাহা হইতে লৌকিক ও পারমার্থিক ধর্মজ্ঞান লাভ 
হয়। বেদ পদ্যকে খক্ বলে । গদ্যকে নিগদ বলে। 

ব্রাহ্মণ প্রায়শঃ গদ্যে ভিখিত। এই ব্রাহ্গষণ ভাগে 

আর এক ভাগ আছ তাহাই জ্ঞানকাণ্ড, রহন্য, 

বেদাস্ত বা উপনিষদ বলিয়। অভিহিত । নমাম্ততঃ 

খখ্েদ পদ্য, সামবেদ গীত, যজ্ঃগদ্য । মনু প্রভৃত্তিতে 

উক্ত তিন বেদেরই নাম লিখিত আছে--অগ্রি বায়ু 
রবিভ্যাশ্চ খকু যু সাম লক্ষম্” | মনু । অন্যত্র অথর্ব 

বেদেরও নাম আছে. তন্মতে বেদ চারি প্রকারঃ-_ 
*খক্ সাম য্ভুঃ ও অথর্ব» বেদাক-__ষড়ঙ্গবেদ, শিক্ষা, 
কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ । 

শিক্ষা-_বর্ণ, হ্বর, মাত্রা, বল ও সামা বিষয়ক উপ- 
দেশ যাহাতে আছে তাহাই শিক্ষা গ্রস্থ। যা পাণিশীয় 
শিক্ষা নারদীয় শিক্ষা, গৌতমীয় শিক্ষা ও লোমলী 

* /'যাজ্িকানাং সন্গাখ্যাবং লক্ষণং দোষ বর্জিত" মিত্যাি 

| পুর মীমাংসায়াং মিনি; | 
১৪ 

শিক্ষা প্রভৃতি শিক্ষা গ্রন্থ । সামান্য বাকরণাদিতে 

মুদ্ধণা ও দক্ত্যাদি যে উচ্চারণের উপদেশ আছে তাহ 
শিক্ষাগ্রন্থের শানন। অকারাদি বর্ণ আপাততঃ 

স্বর ত্রিবিধঃ- ্রন্ব, দীর্ঘ ও প্লুত। প্রত্যেকে আবার 

উদাত্ত অনুদাত্ত ও স্বরিৎ নামে তিন ভাগে বিভক্ত। 

ইহাই প্রকারান্তরে গীতকালে, ষড়জ, মধ্যম ও গান্ধার 

নামক গ্রামত্রয়ে বিভক্ত | তবে গানে প্রত্যেক গ্রামে 

সপগ্তন্বর সুতরাং ত্রিবপ্ত । স্বরে ও ত্ুন্বাদিতে উদা- 

ত্বাদ্দি ছারা প্রধানতঃ নবধা | উচ্চৈঃম্বরের নাম 
॥ | 

উদাত্ত যথ।-আঁয়ে। নীচৈঃম্বর অনুদাত্ত যথা-_ 

অর্বাও্। উভয়ের সমাহার ম্বরিৎ। হন্ব, দীর্ঘ, ও 

পুত যাহা তাহাই মাত্র । উদাতাদি স্বর। হুম্ববর্ণ 
একমাত্র, দীর্ঘবর্ণ দ্বিমাত্র* প্লুত ত্রিমাত্র ও*ব্যঞ্জন- 

অপ্দমাত্র । বল-__উচ্চারণ স্থান ও প্রযত্ব। প্রযত্ব বাহ 

অভ্যস্তর ভেদে দ্বিবিধ'। বাম্য--অনতিদ্রুত, অনতি 

বিলম্ব গীতাদি দোষ রহিত, মাধুর্য গুণযুক্ত উচ্চারণ 
সাম্য । ইহ! ভিন্ন প্রতি শাখাগত শানানুনারে 
“প্রাতিশাখ্য” আছে । 

কল্প-যাগ প্রয়োগ যাহাতে কল্পিত হয় তাহাকে 

কল্প কহে; কর্ম্মাদির রীতি কল্প স্বত্রে নিরূপিত। 

আশ্থলায়ন্ আপত্স্ত, বৌধায়ন ও গেভিল গৃহ্থস্থত্রাদি 
কল্প সুত্র। 

ব্যাকরণ- পাণিণি ও মাহশ। 

নিরুক্ত- বৈদিক পদব্যাখ্য।, ইহা সরল সংক্ষ্তে 

বিবৃত । যাক্ষ, শাকপুর্ণিও ওর্ণলাভাদ্দির বিরচিত 

নিরুক্ত গ্রন্থ বৈদিক অভিধান । 

ছন্দোগ্রন্থ--পিঙ্গলাচাধ্য প্রণীত।£ সামবেদীয় 
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বত ত্রাহ্গণ উহার মূল । পিঙ্লাচার্ধ্য কেবল ১৬৭৭- 
২১৬ প্রকার বর্ণরত্ব লিখিয়াছেন । আদে টবদিকছন্দঃ 

সামান্যতঃ ছন্দঃ, অতিচ্ছন্দঃ, ও বিচ্ছন্দঃ এই ত্রিবিধ। 

ইহার প্রত্যেকে সাত প্রকার । 

ছন্দঃ যথা-__গায়ত্রী, উঞ্চিক্, অনুষ্ুভ,, বুহতী, 
পঙ্ক্তি, ত্রিষ্টুপ্ ও জগতী । গায়ত্রী ২৪ অক্ষর তাহা 

হইতে ক্রমে ২ চারি ২ অক্ষর রদ্ধি করিয়া এক এক 

ছন্দ; হইবে, অতএব জগতী ৪৮ অক্ষর । 

অতিচ্ছন্দঃ__-অতিজগতী, শক্করী, অষ্টি, অত্যষ্টি, 
ধ্তি ও অতিপ্নতি । অতিজ্গতী ৫২ অক্ষর সুতরাং 

পুর্ববৎ অতি ধতি ৭৬ অক্ষর । 

বিচ্ছন্দঃ-_-রুতি, প্রকৃতি, আরুতি, বিক্কৃতি 
সংস্ক তি, অতিরুতি ও উত্রুতি। কৃতি ৮০ অক্ষর। 
ক্রমানুসারে উতরুতি ১০৪ অক্ষর । যাহার সংখ্যা 

দেওয়া হইল না পাঠকগণ গণিয়। লইবেন । 
জেযোতিষ-_যাগকাল প্রয়োগ নিরূপণার্থ জ্যোতিষ 

গুয়োজনীয় । বৈদিক পাঠ- পদ, ক্রম, জটা। ও ঘন- 

ভেদে চতুর্কিধ | পদ-নঞ্ধি বিশ্মেষ করিয়। বিভিন্ন- 
রূপে মিবেশিত পাঠ পদপাঠ যথ1-_ 

১২ ৩১২ ৩১। ৩১ ২ ১২ ৩ 

নমস্তে অগ্ন ওজন্তে, গৃণস্তি দেব কুষ্টয়ঃ। অমৈর 

মিত্র মর্দয় ॥ কৌধুমীশাখা, ছং আং ১প্রঃ ১অঃ ২দঃ। 
নমঃ তে অগ্র ওজসে গৃণস্তি দেব কৃষ্টয়ঃ । অমৈঃ 

অমিত্রং অর্দায় | 

ক্রম--কোন্ পদের কোন্ পদ, কোন্ মন্ত্রের শেষ 
হইলে কোন্ মন্ত্র উচ্চারিত হইবে ভাহা ক্রমগ্রন্থে 

নির্দষ্ট আছে । যথ। পুর্বোক্ত মন্ত্রে 
নমং তে তে অগ্ন অগ্র ওজসে ওজসে গৃণস্তি গৃণস্তি 

ইত্যাদি । জটা-__ প্রত্যেক পদদ্বয়ের তিনবার আবৃত্তি 
হইবে। দ্বিতীয় বারক আরত্বালে দ্বিতীয় পদটি 
প্রথমে প্রাথম পদটী তৎপরে পাঠ করিতে হয়। 

নমঃ তে তে নমঃ নমঃ তে, তে অগ্ন অগ্নতে 
তেঅগ্ন অগ্র ওজনে ইত্যাদি খন-- পূর্বোক্ত সদৃশ 

'আর এক প্রকার পাঠ। 

সামবেদ। [ চিত্তরঞ্জিনী। 

মমঃতে, তেনমঃ, নমঃতে অগ্ন ইত্যাদি । 

খত্বিক-_যজ্ঞে মুখ্য পুরোহিত চারিজন । অধবর্য্য 
হোতা, উদ্গাত। ও ব্রহ্ম) । 

অধ্বর্য্য কর্তৃক বজুর্কেদীয় মন্ত্রে বেদী নির্মাণ 

প্রভৃতি যজ্ঞ শরীর সম্পন্ন হয়। হোতৃ-কর্তৃক খখেদীয়- 

মন্ত্রে এ বেদীতে হোমাদি যজ্ঞভুষণ সম্পাদিত হয়। 
তখন উদ্গাত্ কর্তৃক সামগীত হইয়। আছতির সাকল্য 
নাধন জন্য ব্রহ্ম স্মরণাদি দ্বারা যজ্ব-বপুঃ মগুনে মণি 
মা্ডিক্য খচিত করা হয়। ব্রদ্ধার বেদত্রয়াভিজ্ঞ 

হওয়া চাই, গ্াহার হোমের মান ঠিক ও আবশ্যক 

হইলে সংশোধনাদি করিতে হইবে । আবার উহ1- 
রই প্রত্যেকের অধীনে তিন জন পুরোহিত থাকে । 
যথা অধ্বর্ধ্যর প্রধান সহকারী প্রস্থাতা, দ্বিতীয় নেষ্টা 
ও তৃতীয় উক্নেতা । হোতার প্রধান সহকারী মৈত্র।- 

বরুণ, দ্বিতীয় অচ্ছাঁবাক ও গ্রাবস্তৎ। উদ্গাতার 
প্রধান নহকারী প্রস্তোতা, দ্বিতীয় প্রাতির্হত্া, তৃতীয় 

নুব্রাঙ্গণ্য | *ঝ্ন্জার প্রধান সহকারী ব্রাহ্গণাচ্ছংনি, 

দ্বিতীয় আগী্ ও তৃতীয় পোতা । 

খষি-_-কোনমতে মন্রদ্রষ্টা, যাহা হইতে অনু- 
প্রাণিত হইয়। মন্ত্র উদ্ভত হইয়াছে । কোনমতে যার 

বাক্য সেই খষি, অর্থাৎ যিনি প্রকাশিত করিয়াছেন । 

সম্পূর্ণ খষি বাক্য অর্থাৎ এক খষি যত গুলি মন্ত্র 
প্রকাশ করিছেন তাহার নাম সুক্ত | 

দেবতা--যে মন্ত্র বারা যেকেন বস্তর ব্যবহার 

বা উপারন। বোধিত হয় । কোনমতে দিব. ধাতুর 
দ্যোতনার্থ গ্রহণকরিয় ( দিবু ক্রীড়া বিজিগীষ1 ব্যব-, 
হার-দুুতি-মোদ-মদ-শ্বপ্ন-কান্তি গতিযু) শাস্ত্রোন্া- 

দিত ইন্দ্রিয়বত্তিকে দেবতা বল হইয়াছে। 

সামবেদ-_গীতিতে রচিত মন্ত্রগুলির নাম সাম 

(নামন্) উদ্গাতার ব্যবহারোপযোগী মন্ত্র সংহিতা 

পাঠই সাম সংহিতা | মূল মন্ত্রগুলি গান সময়ে অন্ঠা-, 
কার ধারণ করে স্তোভাদি বিশিষ্ট হইয়। গীত . হইয়া 
থাকে । যথা-_ | 



' ১ম বর্ষ, গ্রীদ্ঘ। ] 

২৩ ১২ 

“অগ্টু আয়াহি” এই-মত্ত্রাংশ গানকালে “ওগুায়ি 
২1৩ 

আয়াহী” ইত্যাদি রূপ হইয়া থাকে। 

গানে সপ্ত ন্বরই (তুষ্ট ১ প্রথম ২ দ্বিতীয় ৩ তৃতীয় 

৪ চতুর্থ ৫ পঞ্চম ৬্ষষ্ঠ ৭) জীবন, সুতরাং রাগার্দিও 

" আবশ্বাকীয় ! খকের বর্ণ রূপান্তরিত না হইয়৷ বৃপ্ধি- 
প্রাপ্ত হইলে সেই বপ্ধিত বর্ণ বা বর্ণ গুলিকে স্তোভ 
কহে। স্ভতোভ তিন প্রকার, বর্ণস্তোভ, পদস্ভোভ 

ও বাক্যান্তোভ | যথ! *আয়াহি” স্থানে গাননময়ে 

*আয়াহী” ঈকার হইল। কোনস্থলে বর্ণাগম ও 

বর্ণ বিপর্ধ্যয়াদিও হইয়া থাকে । ফল কথ। গান গ্রন্থ 

তিন । গেয় ও আরণ্যককে “যোনিগান” এবং উহ ও 

উহ্থা। অতএব গেয়, আরণ্যক উহ ও উছ। 

মৌক্তিকোপনিষদে সামবেদের মহত শাখার 
কথা লিখিত আছে (“নহত্র নংখ্যয়া জাতাঃ শাখ।$ 

'্নান্সঃ পরস্তপ”) শাখা ভেদে এক একগি সাম ভিন্ন ২ 
প্রকারে সংগীত হইয়। থাকে এই জন্য বোধ হয় সহস্র 
শাখার স্বীকার হইয়াছে । লামবেদে ছান্দোগ্য শাখাই 

প্রচলিত ও প্রধান । 

ইহারই নামান্তর কৌধুমীশাখা, ইহার ব্রাহ্মণ ভাগ 
“ছান্দোগ্য ব্রাঙ্গণ” রহস্য বা! বেদান্ত ভাগ ছান্দো- 

গ্যোনিষদ | বেদান্তে ইহ! নাতিশয় প্রামাণিক । 

সঙ্কেত উদাত্ত জ্বাপক ১ চিহ্ন । অনুদাত্জ্ঞাপক 

২ চিহ্ছ ও ম্বরিতজ্ঞাপক ৩ চিহ্ন | 40» এ উচ্চারণে 

সবলাধাত । গানগ্রন্থে-_১. নিষাদ) ২. গান্ধার ৩. 

ষড়জ, ৪. মধ্যম, ৫. পঞ্চম, ৬- ধৈবত, ৭. খষভ । 

* (বণ ধণ পা* মণ ন' ধাণ নি) “বত স্বর্গীয় ব্। 

ওম্ নমে। ভগবতে বাস্থুদেবায় | 

অথ নামবেদ সংহিতা । (কৌধুমী শাখা ৷ 
ছন্দ আর্চিকঃ। 

আগ্রেয় পর্ব | 

প্রথম প্রপাঠকঃ। 

সামবেদে। €৫€ 

প্রথম দশতি। 

গ্রথমা খকৃ। 
২৩ 3১ ২ ৩১২ ৩ ২ ৬3 ২ 

অগ্ন আয়াহি বীতয়ে গৃণ। নোহব্য দাতয়ে। 

১ ৩1 ৩১৪২ 

নিহোতা সৎনি বর্হিষি ॥ ১॥ এই খকৃচী গেয় গানে 
| | টে ২. ০ 

ওষারি। আয়াহীত ঘোইজোয় ই তোরা ২ই। 

পা মো ২। রাতের ২ই। রাঃ ২ই। নায়ি 

শির ২৩। ৎন। হক ২৩৪ হোবা। হী ২৩ 

য়ী১॥ রম আরাহিবী। ওরাই গুণণো হবাদাত। 

২৩ লহ নিখেজে সৎসি বহণ ২৩ ই রা ২ 

১৩৪ ্ হোবা বহাঁতষী ও ২॥ 

৫ ৪1 ৫। ৪ ১। | 

অগ্নু আয়াহি। যাঁ৫ই ওয়াই। গৃণানে। হব্যদ 
বং ত ৩ ৫ ঙ ্ 

১ তা ওয়ে । নিহোত। ২৩৪ সা । ৎস1 ২৩৪ ইব! ৩। 
খু ৫ 

হা ২৩৪ ইষো ৬ হা ই॥ ৩॥ 

খগিয়ং ভরদাজেন দৃষ্টা গায়ত্রী চ্ছন্দঃ | 

হে অগ্র! অঙ্গনাদি গু৭ বিশিই অগ্নে (অঙ্গয়তী- 

ত্গ্রিঃ ক্* সন্বোধনে অগ্ন লোকেতু অগ্নে) ত্বং আয়াহি 
অন্ছমদ যজ্তং প্রত্যাগচ্ছ । কিমর্থং ! বীতয়ে (ভক্ষণার্থ 
বীধাতো। সিক্তন্) চরু পুরোডা শাদীনাংস্ক্িণ" ভক্ষণায়, 
কীদৃশঃ নন্ গৃণানঃ (গৃধাতোঃ শানচ্) অন্মাভিঃ তয়- 

* «অঙয়তির”? বাঙ্গল। নাই? তবে পূর্ব বাঙ্গলার প্রাক 

ভাষার “আঙ্গাই/1” শব্টা অঙ্গয়তি মূলক। অঙ্গয়তি ও আঙ্গা- 

ইয়। একার্থ ব একৰাক্যবাচক। 

1 চরু য্জীয়ান্ন বা পায়স (চর +উ) চর ভক্ষণার্থক সুরাং 

চরু অন্ন। পুরোডাশ--পররস+দাশ”+ অ) দাশ, দানার্থক। 

পুরঃ অগ্রে যাহ দান কর| যায়। পুরোডাশ গীয় হবিঃ। 



€৬ 

মানঃ সন্ ব্ত্যয়েন কর্ধ-কর্ত, প্রতায়ঃ | পুনশ্চ 
কিমর্থং ! হব্যদাতয়ে ্ দেবেভ্যে। হবি: প্রদানায় | 

আগতাচ হোত দেবানামাহ্যাতাসন্ (হলি হোমে 

ইতিধাতোঃ) বর্থিষি আস্তীর্ণে দর্ডে মিষৎনি নিষীদ । 

সদে শ্ছান্দসঃ শপোলুক্ । 

(নি হোতা সৎষি | “নি ইতি উপসর্গ; ৭ “ সৎমি 

ব্যবধানে । (ব্যবহিক্ঞাশ্চ । ১1৪৮২ পাং। লোকেতু নিষ- 

খনি এব | * তে প্রাগ ধাতোরিতি)14॥ ১॥ 

হে অগ্নে! আমাদিগ কর্তৃক শ্ত,য়মান হইয়া!) চরুপুরোড। 

খাদি ভোজনের জরঙ্ভ এবং দ্েবতাদিগকে হবি গ্রদান ভ্ধন্য 

আমাদের যনে আগমন কর ও মাস্তীর্ণ দর্ভাননে উপবেশন 

কর॥১॥ 

অপ দ্বিতীয়া । 
২২ ২ ও ২ ৩ ১২ ২ 

ত্বমগ্রে য়জ্জানা € হোতা বিশ্বেষা € হিতঃ। 
৩ ২ ৩১ ৩১ 

দেবেভি মানুষে জনে ॥ ২॥ 
৪৫ (| 81 ৫। ৪ € ৪ ২ ১ । 

গানে-ত্বমগ্ে য়জানাম্। ত্বমগ্ায়ি য়জ্ঞান। 
॥ | | | | ২ ২১ 

হোতা বিশ্বেষা &ুহা ২৩ বিতাঃ দেবেভা ২৩ য়িম্ম। 
৩। হু উ ্ ৪ € $ €৫ 

দুষে জনা । উ ৩ হোবা | হো। ৫ ঈ। ড়া 81 

ছন্দে। দেবতে পুর্ব | 

হে জু £ বিশ্বেষাং য়জ্ঞানাৎ অগ্ঠি ্ রোমাত্যগু 
স্টোমাদীনাং সম্ব্থী হোত্ব। হোম নিষ্পাদন লীলঃ। 
(জূহোতে স্তু। চ্ছীলক তৃনু) যদ্বায়জ্ঞানাং যক্ব্যানাৎ 
বিশ্বেষাং দেবানাৎ হোত। আহ্বাতা এবং ভূত ত্বংমা- 

মুষে যনোরপত্য ভূতে (যনোর্জাত্তা বগথ্যতৌ বুকচ 

:* হ্বাদ [15৮ চতৃত্ধীর একব5নে হুবাদাতয়ে (দ14তি) 

1 গনিহোত] সৎসি”, গমিবহাস* এই ক্রিয়াপদের নি উপ- 

লগ তৃতীয় চরণের প্রথমই স্থাপিহ। বেদে উপসর্গ পূর্বে 

পরে থাকিতে পারে। -টীকার তাহার ত্র সংখ্যানজ। পাপিপি 

হইতে দেওয়া গ্লে। 

সামবেদ। [ চিত্তরজিনী'। 

৪ | ১1১৬১ । পাং) জনে যজমান লক্ষণে, দেবেভিঃ 

দেবৈঃ ছান্দসেভিস এনভাবঃ কক । 

(অতো ভিন এন । বহুলং ছন্দরি ॥ ৭ ১। ১৭ 

পাং) দেবনশীলৈঃ খত্বিগভিং হিতঃ নিহিত্রঃ গ্লাই- 

পত্যাদি রূপেণ ণ' নংস্থাপিতো। ভবনি । য়দাদেবৈ 
রেবে ন্দ্রাদিভিঃ উক্ত লক্ষণঃ অন্ যক্জানাৎ নিষ্পাদনায় 
ষজমানে নিযুক্তোইনি ॥ ২॥ 

গৌতম বংহিতা৷ মতে পঞ্চান্জি থা$- গাইপত্য, 
দক্ষিণ, আন্বণীয়, সত্য ও আবমথ্য। 

গৃহ সকলের পতি-গাইপত্যাগ্িতে হোমকারী, 
বিশ্ব বিজয়ী । 

দক্ষিণার্সি যজমান দক্ষিণ দিকে স্থাপন করেন 
জন্য দক্ষিণাগু, দক্ষিণাগ্ি হোমকারী অন্তরীক্ষ জয়ী । 
আহবণীয়_যজে হোম আভি মুখ্যসহ বর্তমান অগি 

আহবশীয় বলিক্া শ্রুত। আহবাগ্সিতে হোম কারা 
পৃথিবী; অন্তরীক্ষ* অথব৷ নক্ষত্র লোক সহিত ছালোক 

জয় করেন ॥, 

সভ্য-_নতাগত অগ্নির নাম সভ্য । সভ্যাগিতে 
হোত যমলোক জয়ী হয়েন। 

আবৰথ্য-পচনাগিয় নাম আবসথ্য। আবস- 
থ্যাঞ্সিতে হোম কারী সন্ত্রীক সপ্তর্যি লোকে আনন্দের 

নিত বান করেন । 

পৌরাণিক গণ অগ্রজ-মম্ব। হেতু অগ্নি নামের 
বুৎ্পতি নাধন করেন । 

৮ 

০. বি 

অগ্নিন্দতং রণীমহে। হোড়ারং বিশ্ব বেদসমূ। অন্ত 
৬ ১ ৩৩ রঃ ২ 

ন্্ন্ত সুক্রতৃম ॥ ৩ ! 

৪ তে স্বগে! তৃষি আরষ্রোম ও অত্াগিষ্টোমাদি' বজ্জসন্বন্ধে 

হোতা । অথব1 সমস্ত দেবগণের আন্রানকারী। খাত্বকগণ 

কর্তৃক অথব৷ ইন্দ্রাদি দেবগণ কর্তৃক ॥ তুমি যন্জমান রূপ 

মানুষে যন্ত নিষ্পাদন জন্য গার্হপহ্যাদি রূপে স্থাপিতচ্ইয়াছু। 



১ম বর্ষ। গ্রীন্ম। ] 

২ ১। | ১| 

গানে অরিন্দুতাম্। বর্ণীমহাই। হোতারা ২৩ 
৩ খ। ৮ ১ । 

হবি। শ্ববেদসাম। অন্যয়া ২৩জ্ঞা। আ। ও ৩ 
টা. ১ টে ্ 

হোবা। স্তা সুক্ততুম্) ইভা ২৩ ভা '৩৪৩। ও 
২৩৪৫ই| ভা ৫ ॥৩1 

মেধাতিথি খধিচ্ছন্দঃ পুর্ববৎ | 

দূতং দেবানাং দৌত্যে বিনিযুক্তং অশ্িদ্দেবং বিনি- 
হে স্ভতিভিহ্ববিভিরবা সম্ভজামছে । অদ্য চ দৃতত্বং 

তৈত্তিরীরকে সমান্নাতম্ “ অশ্বির্বৈ দেবানাং দূতমানী 

ছুশনা কাব্যোইসুরাণাম্” ইতি। কথভ্তূতম্? 

হোতারং সাধুদেবানাং আহবীতারং হবয়তে সাধু- 
কারিণি তৃণ (“আক্ষেম্তচ্ছীল তদ্ধন্প তত সাদুকারিষু” 

৩২।১৩৪ পাং॥ *তৃণ” ৩২১৩৫ পাং) বহুলং ছন্দসি 
০(৬।১।১৩পাৎ) অন্প্রনারণম্ | বিশ্ববেদসৎ বিশ্বাণি 

বেতীতি বিশ্ববেদাস্তম্ । বেভেরন্গুন (উং ৪০1১৮৪) 

যনন্বাবেদ ইতি ধন-নাম, (নিধং ২।১১) বিশ্বৎ সর্ববং 
বেদোধনৎ যস্যতম | ( বহুত্রীহে। “বিশ্বং সংজ্ঞায়াং” 
১২১০৬ পাং) ইতি পুর্ব পদাস্ভোদাত্বত্বম্ । অস্য 

প্রবর্তমানস্ত যজ্ঞন্য সুক্রতুমূ নিম্পাদকত্বেন শোঁভন 

কর্মাণমূ অথব! ক্রতুরীতি প্রজ্জানাম শোভন প্রজ্ঞঃবা 
তা ত্বাং বৃণীমহে ইতি পুর্বেণ সম্বন্ধং ॥ ৩৪ 

যেই অগ্নি সাধুগণের আহ্বানকারী, সর্ধজ্ঞ অথবা 
সর্ধধন অথবা শোভনকর্মা অথবা শোভনপ্রজ্ঞ। 

বিশিষ্টঃ, সেই দেবগণের দৌত্যে বিনিযুক্ত অগ্নিদে- 

তাকে স্ততি সমূহ ও হবি সমুদয় দ্বারা সম্ভজন। 
' করি। 

কৌথুমী শাখা 
চতুর্থী |, 

৩ ২৩ ১২ ৯. 

অগ্নিরত্রানি জক্ঘনৎ দ্রবিণ স্থার্বিপন্যক় 
১২ ৩১ 1 ই | 

বমিদ্ধঃ গুক্র আহতঃ ॥ ৪ ॥ 

গাণে- অগ্রির্ত্রা । ৭1২ গ়িজা ২৩৪ উ হো বা। 
১৫ 

সামবেদ। €&৭ 

ও € ৮ ঙ ২১ ২ ৯ 

ঘ! ২৩৪ নাৎ! দ্রবিণস্যু বিপন্য য়া ২। ওয়ি সমিদ্ধা 
চ ১1২ ১ ছু ১ 

২৩: শু। ক্রয়াছুতঃ। ইডা ২৩ | ৩৪৩। ও ২৩ 
£৫ই। ডা ৬ ॥ 

৩ হু .. |] ৪ ৫ ১ 

অগ্নি রৌ হোবা! হাবি। বৃত্রাণি। জাঙ্াত 
ছু ১ ্ ১ ও ৫ ৯ 

নাৎ। উহোঙবা৩। ভ্রবিণ ২৩৪ স্যঃ| ওয়ি 
১ ৭ হ্ ২ ও | । 

বো য়িপন্তয়া ২ সমায়ে ৩। ধা ঃঃ শু ২৩৪৩ হো 
ছ ১| ৩ ১১১১ পু 

বা ক্রিয়া হুতা ২৩৪৫১ । 
॥ ৭৪ 

8৪ ৫ ছু ১ ঙ ৩ 

ও ত্রীঃ | বত্রাণি জঙ্ঘনাৎ। ও হৌ হো ২৩৪ব। 
১ ৩| ২ ৩ 

জ্রবিণ স্ার্রিপন্যয়া। উ হৌ হো ২৩৪ বা। সিমিদ্বঃ 
১ ৩। খ ৩ ৫ ঠ$ 

গুক্ যা। ও হোৌ হো ২৩৪বা। হো €৫ তো 
৫ রর 

হায়ি॥ ৮॥ ৪ 

সৈষ! চতুর্থী । 

ভরদ্বাজেন দৃষ্টা। ছন্দো দ্েবতে পুর্ববৎ। 
অগ্থিবত্রাণীতি_দ্রবিণৎ ধনৎ স্তোতৃণাং ইচ্ছন্ 
(ছন্দিসি পরেচ্ছায়।ং ক্যচ ৩। ১ বাং পাং) প্রাত্তি 

পদিকেভ্যঃ পরেচ্ছায়াং কচি সুগা গমঃ ১। ৪1 ৩৬ 

পাং)। যদ্বা হবিলক্ষণৎ ধনৎ তদাত্মনঃ ইচ্ছনগ্িঃ | 
বিপন্যয়া পনতিঃ স্তত্যর্থঃ অস্মাভিক্রিয় মাণয়। স্ভত্যা 

স্তয়মানঃ সনূ বত্রাণি বলেন জগ্রৎ। মাধ রকাণি 
রক্ষঃ প্রভৃতীনি তমাং নিবা। জন্মনৎ ভূশং হস্ত। 
হস্তের্যঙ, লুগস্তাং লিংওর্থে লিট ৩। ৪1 ৭ পাং) 
রুদীশঃ অগ্ঠিঃ সমিদ্ধঃ সমিদাতি ইবিভি রাছতঃ॥ ৪ ॥ 

সমিদ্ধ শুক্র ও অহুত আমি আমাদিগকে কর্তৃক স্যযমান 

হইয়া, হবিরূপ ধনলাতে ইচ্ছুক অথব স্বোতৃগণের ধন ইচ্ছ। 

করত বৃঞ্দিগকে পুনং২ বধ করুক । 



৫৮ 

গ্রীষ্ম চা । 

জৈষ্ঠ আষাঢ় দুই মান শ্রীক্মকাল। এই কালে 
নৈষ্ধত কোণ হইতে বারু বহিতে থাকে সুর্যের কিরণ 

অতিশয় তীক্ষ হয়, তজ্জন্য মৃত্বিক। উত্তপ্ত ও নদনদী, 

জলাশয় তৃণ লত৷ রৃক্ষা্দি গুক্ষ প্রায় হইয়। যায় | চতু- 

পিক ধু ধু করিয়। হ্বলিতে থাকে । স্বগগণ (জলভ্রমে ) 

মরীচীকার প্রতি ধাবিত হয়। পক্ষী নকল নিস্তদ্ধে 

রক্ষের ছায়ায় বিশ্রাম করে। মহিষ কুল অসহ্য 

উত্তাপ নিবারণ জন্য পঙ্কিল জলাশয়ে নিমগ্র হয়। 

কু্ধুর গণ বারম্বার জিহ্বা লেহণ করিতে থাকে। 

মধ্যাঞ্ে গৃহের বাহির হয় কাহার বাধ্য? প্রবাহিত 

অগ্নিবৎ বায়ুদ্বারা জগত ল্লান হয়। ওষধি নকল 

নীরম ও রুক্ষ হয়। প্রাণিগণ ঘম্ম ও পিপানায় 

কাতর হয় সকলেরই শীতলম্থান ও শীতল দ্রব্যে স্পৃহা 

জন্মে। এই কালের দ্িবমের শেষ ভাগ অতি রম- 

পীয়। এসময় ন্ুর্য্যের উত্তাপ ত্রমশঃ হাস হয় 

নুতরাৎ বায় ও ক্রমে ক্রমে শীতল হইতে থাকে । 

দেখিয়। বোধহয় যেন অয়মান জগত পুনুরুজ্জীবিত 

হইতেছে । বিকনিত কমল ও নানাবিধ পন্ক ফলের 

নুগন্ধে চতুর্দিক আমোদিত হইয়া উঠে। 

স্্য্যের তীক্ষৃতা জন্য নিত্য শ্সেক্সার ক্ষয় ও 

তজ্জম্য বায় বদ্ধিত হইতে থাকে এবং বসন্তের 

সঞ্চিত পিত ত্বভাবতই গ্রকুপিত হয়। একারণ এই 
সময়ে লবণ অঙ্গ ও কটুরস প্রধান ভ্রব্য ও অতিরিক্ত 
জলদ্বার তরলীক্কত সশর্কর শক্ত, (ছা) সেবন বিহিত 
মদ্যপান একবারেই নিসিদ্ধ। তবে যাহারা নিত্য 
পান করিয়! থাকেন, অধিক জলের সহিত অল্পপরি- 

মিত মদ্যপান করিবেন | নতুবা নির্জল মদ্যপান 

করিলে স্বাস্থ্য ভঙ্গের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা । ) প্রাচীন 

দীপ্যমান--গ্রজলিত। 
ভাষ্য মতে বৃত্র অনুর রাক্ষসাদি। 

বিবরণ মতে বৃ পাপ'। 

(বর্গীয় 'বঃ র চি আমি এইনপ করিয়াছি ব অন্তস্থ 'ব১ ব 

শ্রষ্মচর্যয | [ চিত্তরঞ্জিনী। 

হিন্দু চিকীৎসকগণ এই কালে মদ্য পার়ীদের জন্য 
মাধবী নামক মদ্য ব্যবস্থা করিয়াছেন (১) এই মদ্য 

সাধারণতঃ প্রস্ততের নিয়ম এই যে চিনির সহিত 
পাক কৃত বেল ও নূতন মধু এবং জল একত্রে কিছু 
কাল আরত পাত্রে রাখিলে অস্তরৎ সেকেমদয প্রস্তুত 

হয় (২) ইহ তাদ্বশ উঞ্ণ নহে । অপিচ বায় পিত্ত 

নাশক; এবং পাণ্ড, কামলা গুল্ম, অর্শ ও প্রমেহ রোগে 

সুপথ্য। জঙ্গাল মাংস্য সহ (৩) গুভ্রবর্ণ শালী তও,- 

লান্ন ভোজন করা উচিত! নাতিখন মাংস রস, 

রসালারাগ, ষাড়বাদি কিম্বা পঞ্চ সার নামক পালক 

এবং কর্পুর ও পারনপুষ্প বামিত শীতল জল নূতন 
খাপড়ায় করিয়া পান করিবে (৪) 
অতুযুচ্চ শাল ও আল রক্ষছায়ায় আচ্ষন্ন। মাধবীলতা 

জড়িত দ্রাক্ষা পরিশোভিত স্থানে কদলী পত্র, স্বণাল 

কনার পদ্ম ও কু্ুদাদি কোমল পুস্পরচিত শব্য। ধারা, 
মিসস ৮ প্র 

১। গোড়ী,তু শিশিরে পের পৈষ্টী হেমস্তে বর্ষয়োঠ। 
প্রকরণং শরদ খ্রীষ্ম ৰসগ্ডেন্থ মাধবীগ্রাহযানচান্তথা ॥ ইতি রাজ 

নির্ঘন্টে মা প্রকরণং। 

২। নবং মধু--5থা-_বিবং পক্কং শর্কররাসহ। 
সন্ধাণা জায়তে মদযং মাধ্বীকং শরতে1 রসং ॥ 

( ইতি শ্রী মৎসা স্থত্রে মহাতস্ত্রে চতুর্বিংশতি শহেম্ত্রে ৩৬ পটলঃ) 

৩। হরিণৈ কুরঙগর্য। পৃষতন্ত স্কুণস্বরাঃ | 

রাজীবোঃহুপী চমুণ্ডাচতাদ্যা জঙ্গল সঃঙ্গকাঃ॥ ইতি ভাবপ্রকাশঃ। 

(হরিণ-_ তাত্রবর্ণ মুগ, এণ কৃষ মুগ, কুরঙ্গ_-বৃহদাকার ঈষৎ 
তাত্রবর্ণ মৃগ। খষা--সরোরুখ্যাত। পৃষত--বিম্দু বিল্দু দাগ 

বিশিষ্ট মৃগ। ন্ক্কু বছ শৃঙগযুক্ত | শদ্বরো-_শন্বরগে! নাম! বৃহৎ 

মৃগ। রাদীব-_রেখ! বিশিষ্টঃ মুড শৃঙ্গ হীন মৃগ । 
৪। দধি, কুস্কুম, শর্কর। ও মধু কপূর, প্রভৃতি একত্রে 

মিশ্রিত পুর্বক বস্ত্রের হার ছাকিয়া লইলে যে লেহ প্রস্তত হয়, 

তাহাকে রসালা বলে ৷ রাগ-_সুগের যুশুগুড় ও মরিচার্দি একত্রে 

মিশ্রিত পূর্বক প্রস্তত পাণীয়কে রাগ বল! যায়। যাড়ব 
_ উল্লিখিত রাগ নামা পাণীয়ের সহিত অল্লাদাড়িম ও দ্রাক্ষ! 

মিশ্রিত করিলে ষাড়ব প্রস্তত হয়। 

পঞ্চনার- দ্রাক্ষা মধুর খর্জুর কাপ্মযৈ সপনষটৈঃ 
গুড় মংশৈশ্চ ফলিতং শীতং কপ্পুর বাসিতং। পানক্য পঞ্চৎ। 



১ম বর্ষ, গ্রীক্ষ। ] 

বিশিষ্ট উপবনে বাঃ গৃহমধ্ে মধ্যান্ত কাল অতি- 
বাহিত করিলে সুর্যের উত্তাপ জনিত ক্লেশ অনুভূত 
হয় না। বাতায়ন ও গৃহদ্বার জলমিক্ত বেনার মূলের 
(খশ. খশ.) ঝাপের (টাটির) দারা আচ্ছাদিত করিয়া 

লচ্ছন্দচিত্বে চন্দনার্দি অন্থুলেপন এবং মুক্তা ও মল্লিকা 

পুষ্পের মাল ধারণ পুর্বক কালাতিপাত করিবে। 

রাত্রি কালে শশাঙ্ক কিরণ নামক দ্রব্য (৫) ভক্ষণাস্তে 

আকাশ তলে অর্থাৎ অনাচ্ছাদিত শ্ছলে রক্ষিত চিনি 

মিশ্রিত মহিষ ছুপ্ধ পান করিবে । এই সময়ে দধি, 
অল্প, উ্ণ ও ভষ্ট দ্রব্য তিল তৈল কাঞ্জী অধিক জল 

পান ক্রোর্ধ, উপবাম ও জী সংনর্গ যত্বের সহিত 

পরিবর্জন করিবে । 

এস্ছলে উল্লেখ প্রয়োজন যে বসন্ত পত্রিকার মুদ্রা- 
করের অসাবধানতায় খতু হরিতকী ব্যবহার সম্বন্ধে 
একটী ভ্রান্তি ঘটিয়াছে, তজ্জম্য এই স্থানেই তৎসম্থন্ধে 
শাস্ত্রীয় প্রমাণনহ ষড়খতুতেই কিরূপে হরিতকী ব্যব- 
হাধ্য তাহা বলিতে হইল । (৬) ও 

হরিতী পরম রলাঁয়ন | ইহা খতুভেদে নিন 

লিখিত ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্য সহযোগে নেবন করিলে 

সহস1 জরা আক্রমণ করিতে পারে ন1। বর্ষায় সৈষ্ধব 

লবণ, শরতে চিনি, হেমস্তে শুগী, শিশিরে পীপুল, 
বসন্তে মধু ও গ্রীষ্মে গুড় সহ প্রতিদিন গরাশাতে এক 

তোলা পরিমিত হরিতকী চূর্ণ সেবণীয়। 

প্রীষ্মে পরিধেয় বস্ত্র বন্বন্ধে বিশেষ সাবধানতা 

৫। শশাঙ্ক কিরণ_-ভাজ] কড়াই গুড়! করিয়া 

চিনি তব কপূর মিশ্রিত পুব্বক লাড়, প্রস্তুত করলে, শশাঙ্ক 

কিরণ হয়। | 
৬। দিন্ুষ্য, শক রা, শুষঠী: ক! মধু গুড়ৈ ক্রমাৎ। 
বর্ষাদি ঘড়ার়! সেবা রসায়ন গুনৈ বিপা ॥ 

সারখাং-_দাহ ভূষণ! নিবার্তিকং। অন্মার্থ যথা-_- 

ড্রাক্ষ/, মউল| ফুণ, থেজুর, গামার ফল, ফল্শা! কল, পুরাতন 

গুড়, এই সকল ভ্রবয শীতল করিয়৷ কিঞিৎ কর্পুর মিশ্রিত 
পৃর্বক ফলা ও কাঠালের খওড মিশ্রিত পূর্ব্বক অন্ন দাড়িম দ্বার! 

ঈষদম করিয়া পান করিবে। 

শু 

গ্রীষ্বচর্যযা । ৫৯ 

আবশ্যক, অনুকরণাশক্ত জাতি ইহ না বুঝিয়। 

কষ্টে পতিত হয়, এ সময়ে সাীন গ্রভৃতি ত্যজা ও 
কার্পান বস্ত্র ব্যবহার্য, ঘন্্ন জন্য বস্ত্র শীত্র শীত মলিন 
হয় সুতরাং অন্য খতু অপেক্ষা অল্পদিনে বস্ত্র ত্যাগ 

ও বস্ত্র পরিধেয় প্রায় প্রত্যহ ধৌত কর! উচিত। 
সুভ্র কার্পান বস্ত্র বিশেষ ঘণ্ম শোষক | 

ধঙ্মভাব ও তাহার আবশ্টাকতা । 

(প্রথম প্রস্তাব) 

প্রায় সকলেই আক্ষেপ করিয়াথাকেন যে এসং- 

সারে বড় ধবষম্য কেন? তুমি এমনকি পুণ্যের কাষ 
করিয়াছ যে ধনীর গৃহে জন্মিয়া অতুল এশ্বরধ্য ভোগ 
কর, আর আমিই বা কোনপাপে ভিক্ষা করিয়া 
বেড়াই । কিমের জোরে তুমি অখণ্ড স্বাস্থ্য লইয়া এই 

বদ্ধবয়মে যৌবনপ্রী ধরিয়! আছ, আর আমি এইত 
রুণবয়নে বৃদ্ধেরমত অথর্দ হইয়! শয্যাগত হইয়াছি। 

সত্যকথা তোমার পিতা বা পিতামহ তোমাকে 

অখণ্ড স্বাস্থ্য বা অতুলএই্বর্ধয দ্রিয়। গিয়াছেন। আমার 

পূর্বপুরুষের এসকল কিছুই দেন নাই? কিন্তু তুমিইব! 

ধনীরগৃহে জন্মিয়াছিলে কেন ? আর আমিইবা ভিখ।- 

বীর সম্ভতান কেন হইলাম, আমি তুমি হইলামন! 
কেন? আর তুমিইবা আমি হইলেন কেন? তুমি 

হয়ত বলিবে পুর্বজন্ম কৃত পাপ পুণ্যের বলেই মনুষ্য 

পৃথিবাঁতে সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া! থাকে । আর যখন 
জিজ্ঞান! করিব তুমি যতটুকু বুদ্ধি লইয়া আপিয়াছ 
আমি ততটুকু পাইনাই কেন? এই একটী ক্ষুদ্র গ্রাবন্ধ 
লিখিতে আমার মাথার ঘাম পড়ে; তুমি অবলীলা- 

ক্রমে দশপাত লিখিয়! যাইতে পার, তুমি সুন্দর রূপ 

লইয়া কবির সৌন্দধ্য বর্ণনাকে সার্থক করিতেছ, আর 
আমি ক্ষীণকায় কুদর্শন লইয়া কেন কঝাচিয়া থাকি ? 
এসকলেরও কি এউত্বর দিবে? বলিবে যে ূর্জন্ম- 

কৃত পাপ পুণ্যের ফলমাত্র | ঃ 

আমর পুর্বজম্ম মানিনা; এবং ইহার অনারতা 



৬৪ ধর্মভাব ও তাহার আবশ্বকতা। 

শীঘ্রই বুঝাইতেছি। গৌতম পুর্বজন্মের কল্পনায় 

এইরূপ হেতুবাদ দেখাইয়াছেন,_- 
“পুর্্বাঅস্ত্বতা বন্দাজ্জাতশ্য অহর্যভয় শোঁকসম্প্রতি 

পত্তেঃ| “জাতম্ত বালম্তয এতজন্মান্ু ভূতেঘপি 
হর্যাদি হেতুষু সৎস্থ হর্যাদীনাৎ অন্প্রতিপত্তিঃ উৎ- 

পত্তিত্তম্য পুর্ন পুর্ানুভবাধীন স্মূতি সম্বন্দাদের সম্ত- 

বাৎ ইখ্যঞ্চেত দানীম্তনমাত্বনঃ পুর্ব পূর্বলিদ্ধৌঃ তম্যা- 
নাদিত্ব মনাদিত্ব মনাদেশ্চ ভভাবস্য ন নাশ” ইতি 

নিত্যন্থ পিদ্ধারতিভাবঃ ॥ | 

ই'হারমতে আত্মার আর্দিও নাই অন্তঙ নাই, 

সগ্ঠজাত শিশু কাদে) হাসে, স্ভনপান করে, কেন? 
পুর্বাজদ্মে স্মতির জনক, প্লেতোও ঠিক এইকথ। বলিয়া 
শিয়াছেন, কিন্ত কথাটী সত্য নহে, উনবিংশশতাব্দীর 
বিজ্ঞানের কাছে এরূপ যুক্তি আর দাঁড়ায় না। 
যাহারা এবিষয় বুঝিতে চাহেন তাহারা শরীরত্তত্ব 
পড়িবেন। এতকথ। বুঝাইতে গেলে আমাদ্দের এই 

ক্ষুদ্র প্রবন্ধে কুলায়না। তবে আমরা অন্তরূপ বিচার 
মার্গনুনরণ করিতেছি । 

জগতে কেন নৈষম্য ? এই কথা! বুঝাইবার জঙগ্য 
নানামুনির নানামত আছে। একদল পুর্বজন্মের 

কল্পনা করেন । তীহাদিগেরমতে জাগতিক বৈষম্য 

পূর্বজন্মক্ত পাপ পুণ্যের ফলমাত্র। কিন্তু কথাী 
বড় ভাল লাগেনা । পুর্বজন্মেইবা তুমিকি হীনাষে 

পৃণ্যকাষ করিলে । আর আমি পাপকার্ধ্য করি- 

লাম। স্বীকার করিলাম পুর্বজন্মে রূপে, গুণে, ধনে, 

মানে, মনে সকল বিষয়ে তুমি আমি একরপই 
ছিলাম, পাপকাধ্য করিবার তোমার যত প্রলোভন 

আমারও তত প্রলোভন ছিল। যদি তুমি আমি 

সকল বিষযেই একছিলাম কিরূপে তুমি যে প্রালো- 

ভনকে দমন করিলে, আমি পারিলাম না। এক 

কারণের এক কার্ধ্যই হইয়া থাকে | পুর্বজন্মে তুমি 

আমি সমান জিনিস, তবে কেন এত বিভিন্নতা ঘটিবে? 
তুমি হইবেং পুণ্যবান আর আমি হইব পাপী। যদি 
পুর্বজন্মে আবার ছুমি আমি সমান জিনিস নাহই 

[ চিত্তরঞ্জিনী। 

তবে সেখানেও বৈষম্য । নুতরাং আবার আর 

একটী পুর্ধজম্মের কল্পন! করিতে হইবে, কিন্ত গোলত 

মিটিতেছেনা, একপদ বা ভুইপদ হাটিয়| যইতেছে 
মাত্র সুতরাং এমতত টেকেনা। 

জগতের বৈষম্য সম্বন্ধে দ্বিতীয় দলেরমত এই যে 

জগতের এই স্থানই সুন্দরাবস্থা (১) এই অবস্থায়: 

জগতের যেপরিমাণে সুখ নচ্ছন্দতা এমত্ত আয় কোন 

অবস্থায় হইতে পারেনা । সৃষ্টি দুইপ্রকার অন্তরতৃষ্টি 
ও বাহসতি অন্তরে সৃষিকরিত্তে না পারিলে বাহিরে 
কখনই সৃষ্টি করা যায় না। অগ্রে বুঝিবে কি সৃষ্টি 
করিতে হইবে, পরে স্টিক (২) এই জগত নির্্দা- 
ণের পুর্বে নানারপ জগতউশ্বরের কল্পনায় আগিয়! 
উদ্দিত হইল, ত্বিনি দেখিলেন এই জগতই সর্বাপেক্ষা 

উত্কুও সুখপ্রদ, এই জন্যই ইহা সৃজন করিলেন । 
বুদ্ধিমান পাঠককে এই যুক্তির উত্তর বলিয়া দেওয়( 
বাহুল্যমাত্র | এজগ্নতে টবষম্য পাপ প্রভৃতি ষে 
বর্তমান আছে তদ্বিষয়ে অংশয় নাই । সুতরাং হয় 

ঈশ্বর এ গুলিকে থাকিতে দিয়াছেন নয় দূর করিতে 

পারেন নাই । যদি তাহার এরূপ অভিনন্ধি হয় যে 

এ গুলি এ রূপ থাকুক তাহা হইলে তিনি সতম্বরূপ 
নহেন । আবার যদি এগুলি দূর করা তার ক্ষমতাতীত 

হয় তাহাহইলে তিনি অর্ধ শক্তি মাননহেন | জুতরাং 

যিনি সতন্বরূপ নহেন ব| সর্ধা শক্তিমান নহেন তিনি 

কখনই ঈশ্বর হইতে পারেন ন। | সুত্বরাৎ এই মত- 

অব লম্বন করিলে ঈশ্বরের শক্কির নীম! নির্দেশ করা 

হয়। 

এই খানে তৃতীয় দলের মত ও বক্তব্য । তাহার! 
দুইটী শক্তির কল্পনা করেন, একটী ভাল, একটী 
মন্দ (৩) ভালর ক্ষমতা ভাল করা মন্দের ক্ষমতা 

মন্দ, দুইটিই সর্বশক্তি মান নহে । ভালটী মন্দগীর 
প্রতিরোধী হইয়। এ সংসারে সুখ' দুঃখ, পাপ, পুণ্য, 

বৈষম্য সকলই উৎপার্দন করিতেছে । ছুই উপাদানে 

এই জগত নির্মিত । অতি প্রাচীন কাল হইত এই 

বিশ্বাস চলিয়া আনিতেছে, বাস্তবিক প্ররূতি ও পুরচ্য 



৪ম হর্ষ, গ্রীষ্ব। ] 

তাহাই কি না আমর! বুঝি না, আধুনিক বিজ্ঞানবলে 
আকর্ষণ ও গ্রতিক্ষেপ (8) সেই দুই উপাদান বলিয়। 

সগুমানিত হইয়াছে । আকর্ষণগি ভাল, ইহার অনুচর 
ন্সেহ, প্রেম, ভালবাঁন। ইত্যাদি, প্রতিক্ষেপগী মন্দ 

ইহার অন্ুচর ক্রোধ, ম্বণা, ফোষ ইত্যাদি (৫) 

বাস্তবিক আকর্ষণ ও গ্রতিক্ষেপ এই দুই শক্তির 

ললাহার্যে এই জগৎ নির্মিত হইরাছে, কি না তাহার 

কোন প্রমাণ নাই, তবে এই দুইটি ধরিয়া লইলে 

জগৎ নিশ্মাণের এক রূপ ব্যাখ্যা! হয় । ঈশ্বর স্বয়ং এই 

জগৎ সৃষ্টি করেন নাই, এই কথা গুনিয়া হয়ত অনেকে 
ক্ষুণ হইবেন। তাহাদিগের জন্য আমাদিগের এই মাত্র 

বক্তব্য যে স্বহস্তে নিন্মাণ কর। এব ম্বাভাবিক শক্তি 

ঘারা নিন্দা করা কি এক কথ] নয়? বটলার 
সাহেব ও তাহাই বলিয়াছেন (৬) 

কিন্ত তাহা হইলেও আর এক আপত্তি উঠিতেছে, 

*যিনি ইচ্ছাময় সর্ধশক্তিমাঁনঃ যিনি ইচ্ছ। করিলেই 

সকল কার্য ঘটিতে পারে । তিনি ,কেন শনির 
সাহায্য লইয়া এই জগৎ নিন্মীণ করিবেন ? আমি 

যা্দ আজ্ঞা করিলেই কাষ হয় তবে কেন মাথা 

খুঁড়িয়। কপালের ঘাম পায়ে ফেলিব ? ঈশ্বরের ইচ্ছায় 

যদি জগং নিম্মিত হইতে পারিত তাহা হইলে এই 
2৯০৭ [১2 এয পাশ শি শাশিত শা শীশী শী শী 

7. (১) ) 1৭০১1) 01 01১671870--লাই বনি এই মতের 

আবিধ/কর্তী। 

(২) “মাননা-অর্থান্ বিনিশ্চিত্য পশ্চাৎ প্রাপ্পোতি 

কর্ণ | ম্ামিলটন সাহেব ও 
[06911189100 19 71786 1) 0060 01 07926107* 

(৩) 77907 ০1 079 13010101)1508 এই মতের আঁবি- 

* ক্বর্তী ম্যানেন। পারন্য দেশে জোরোয়াইরের ময়েও 

এই মত প্রচলিত ছিল। আম! দিগের বিঝুঃ ও মহেশ্বর 

, কিতাই নয়? 
(৪) 4৮759507 0 10)218100, 

(৫) যাহার এই মতের পুঝ্থযানুপুষ্থ জানিতে ইচ্ছা 

করেন হার্ট ম্পেন্গর পাঠ করিবেন, তাহাতে এই দুই 

শক্ষির সাহায্যে জগত* নিম্মাণ ব্যাখ্যাত হইয়াছে! 
(৬) 73561৩8 007219£0 

৪ ১ 

বলিয়াছেন ” 

ধর্মভাব ও তাহার আবশ্যকতা । ৬১ 

আকর্ষণ ও গ্রতিক্ষেপ লইয়া তিনি এত জঞ্জাল 

ঘটাইবেন কেন? সুতরাং পাকতঃ স্বীকার করিতে 

হইতেছে ঈশ্বর ইচ্ছা করিলেই এইক্লুপ জগতটী সৃষ্ট 

করিতে পারিতেন না, কাজেই এই জন্য উপায়ান্তর 

অবলম্বন করিতে হইয়াছে, এই জঙ্ঠ তিনি সর্ব শক্তি- 

মাঁন নহেন । মিল এইরূপ করিয়াই এশ্বরিক ক্ষমতার 

সীম। নির্দেশ করিয়। গিয়াছেন। ইহারও উত্তরে 

এই বল! যাইতে পারে ষে ঈশ্বরের কাছে সকলই 

নমান, তাহার কাছে সহজ বা কঠিন কথার অর্থ 

নাই। তুমি বলিতেছ ঈশ্বর বু কষ্টে বহু উপায়ে এই 
জগৎ সৃষ্টি করিলেন; কিন্তু তাহার কাছে আবার কষ্ট 

অক কি? 

এ কঠিন প্রপ্জের মীমাংসা করিতে আমাদের 

ইচ্ছা নাই, সাঁধ্যও নাই | আমরা কি বলিতেছিলাম ? 
বলিতেছিলাম, এ জগতের বৈষম্য যাহারা পুর্দজন্ম 
কল্পনা করিয়! ব্যাখ্যাকরিতে চাহেন তাহার! ভ্রান্ত ॥ 

আবার ষদি পুর্ব জন্মের অস্তিত্ব রপ্রামানিত না হইল, 

তবে পর জন্মের কল্পনাই বা কেন কর? আমি ইহ 

লোকে পুণ্য কাজ করিয়াছি, আমি ম্বর্গে রহিবঃ 

তুমি পাপী নরকে রহ্বে, ধন্ম পুস্তকে বলে মানুষ 

আপন অবস্থানুনারে ঈশ্বরের নিকট দণ্ড পাইবে (৭)। 

তুমি অনেক প্রলোভনে পড়িরাঁ একটী পাপ কাৰ 
করিয়াছ, আমি পাপ কাষকরি নাই, তাহার কারণ 

আমার প্রলোভন ছিল না, হয়ত তোমার শতাংশের 

একাংশ প্রলোভন থাকিলে তোমা অপেক্ষা 

আমি গুরুতর পাপ করিতাঁম, এরূপ অবস্থায় কি 

তুমি আমি এক মান দণ্ডে পরিমিত হইব? অনন্ভব। 

এই জন্যই বলি ষে পাপ পুণ্যের প্রকৃত মান দণ্ড নাই। 

আমাদিগের দেশে যাহা পাপ বলিয়া জানি, অন্য 

দেশে তাহা পাপ না হইলেও হইতে পারে । আমা- 

দিগের দেশে “নতী দাহ” লইয়া অনেক বিলাতীয় 

পণ্ডিত বিদ্রপ করিয়া রণিয়াছেন এই কি বাঙ্গালীর 

(৭) 8120 19 601)9 99294 05 ১৮ 009 0098 ৪0৫ 

9৮৮7 1096 199 1098 00৮ 



৬২ ধর্শভাব ও তাহার আবশ্কতা । 

ধর্ম কম্ম ? কিন্তু বাস্তবিক বঙ্গে বিধবাদিগের অবস্থা 

বিবেচন। করিতে গেলে সতী দাহ প্রথাকে কোন 

ক্রমেই নিন্দা করা যায় না । বল! বাহুল্য যে যাহারা 

সতী দাহ নিবারণের জনা বেশ্টিঙ্ক সাহেবকে যুগল 
হস্ত উদ্ধত করিয়া আশীর্বাদ করেন আমরা মে দলে 

মিশিতে বাস্তবিক ভীত হই। আমর! এপ্রথার অনেকট! 
পক্ষপাতী । কোন দেশে আবার বৃদ্ধ পিতা মাতাকে 

হত্যা করিবার রীতি আছে, ইহাকে উহার পাপ 

বলিয়া গণন। করেন না । কোন কোন দেশে আবার 

সস্যজাত শিগুকে হত্যা করা প্রথা প্রচলিত । এই 

জন্যই আমর! পুর্বে বলিয়াছি যে পাপ পুণ্যের গর্ত 

মান দণ্ড নাই । যদি তাই হয় তাহা হুইলে উহার! 

আমাদিগের স্বভাব দিদ্ধ নহে এরূপ বলা যাইতে 

পারে । আমাদিগের জন্মের সঙ্গে পাপ কি পুণ্য 

কিছুই আনে নাই, ওগুলি শিক্ষার সঙ্গী। অনেকে 
এরূপ তর্কের আপত্তি করিয়া থাকেন, তাঁহারা বলেন 
যে কতৰগুলি পাপ পুণ্য আছে, তাহার! ভিন্ন ২ দেশে 

ভিন্ন ২ মুর্তি ধারণ করে বটে কিন্তু কতকগুাঁল আবার 
এরূপও আছে যে সকল দেশেই সমান | সত্য কথা 

কওয়! যে পুণ্য ইহা সকল দেশেই ধার্য । বালক 

জন্মিয়াই সত্য কথা বলিতে শেখে, তখন সে কোন 

শিক্ষা পায় নাই, তবে মিথ্যা কথ। না বলিয়া সত্য 

কেন বলে? অবশ্য সত্য ম্বভাব সিদ্ধ। ইহার 

উত্তরে অনেক কথা বলা যাইতে পারে, অগ্রে তুমি 
প্রমান কর যে শিশু জন্মিয়াই সত্য কথ! কহে তাহা 

হইলে আমরা তাহার উত্তর দিব, বা কোনরূপে ব্যাখা 

করিতে চেষ্টা করিব । তুমি বলিবে হয়ত, সত্য যে 

স্বভাব মিদ্ধ নয় সে প্রমাণের ভার আমাদিগের 
উপর, আমর! বলি সত্য যে স্বভাব সিদ্ধ এ প্রমাণের 
ভার তোমার উপর । কোন প্রম্মের হা এবং ছুই 
উত্তরই সম্ভব পর হইলে যিনি ই! বলিবেন প্রমাণের 

ভার ভাহারই উপর । পৃথিবীর কেন্দ্র স্থলে এক অদ্ভুত 
পদার্থ আছে, ইহার প্রমাণের ভার যিনি ইহার সম-. 

ধন করিবেন তাহারই উপর | আমরা কেবলমাত্র 

[ চিত্তরঞ্রিনী। 

ন1 উত্তর দিয় তাহার নিকট গ্রমাঞ প্রার্থনা করিতে 

পারি। পৃথিবীর কেন্দ্র স্থলে যে এন্দপ অদ্ভুত পদার্থ 
নাই এ প্রমাণ ভার আমাদের উপর নহে । (৮) এই 

জন্যই বলিতেছি অগ্রে তুমি প্রমাণ কর যে শিশু 
জন্মিয়াই নত্য কথা শিখে । তুমি বলিবে পঞ্চম 
বষীয় শিশুকে জিজ্ঞাসা কর, যাহ] জিজ্ঞান। করিবে 

সে তাহার নত্য উত্তরই দিবে । হইতে পারে, 

কিন্ত তাই বলিয়া সে জন্মিয়াই সত্য কথ! কহিল 

কোথায় ? শিশুর কথা কহিতে শিখিতে কিছু নময় 
যায়, কথ। কহ! শিখিবার পুর্ষেই তাহার জ্ঞানোদয় 

হয়, বুঝিবার শক্তি জন্মে, হয়ত মে বুঝিতে পারি- 
তেছে যে ক্ষুধা হইয়াছে; ইচ্ছা! কেহ খাবার দেয়,কিস্ত 
মুখে কিছুই বলিতে সক্ষম হইতেছে না, ন্ুতরাং 

কথ। কহ শিখিবার পুর্ধেই বহুল পরিমাণে তাহার 

মানসিক পরিবর্ধন হয়। যদি বহুল পরিমাণে মানমিক 

পরিবর্তন হইল তাহা হইলে জস্মিয়াই সে সত্য কথ! 

কহিতে শিখে, কেমন করিয়া বল? পেলি বলিয়াছেন 
কোন রর্তিকে যদি ম্বভাব নিদ্ধ প্রমাণ করিতে ইচ্ছা 

কর তাহা হইলে দেখাও যেসমাজের কোন রূপ শক্তি 
ঘ্বার। কিঞ্চিৎ পরিমাণে ও চালিত না হইয়। উক্ত 

রত্বে কোন ব্যক্তিকে বহিতেছে । যদি প্রমাণ করিতে 

চাও যে “বিশ্বাস ঘাতকতা অন্যায় কার্য” এটী স্বভাব 

নিদ্ধ তবে এমত মানুষ ধরিয়া আন যাহার সহিত 

সমাজের কৌন সংশ্রব নাই জন্মীবধি যে সমাজের 

সহিত মিশ্রিত হয় নাই; মানুষের কণম্বর যাহার কর্ণে 

প্রবেশ করে নাই, যে আজন্ম নির্জনে কাটাইয়াছে, 

এমন ব্যক্তি যদি পাও তাহাকে ধরিয়া আন !, 

তাহাকে বুঝাইয়। দাঁও যে পুত্র বিশ্বাস ঘাতকতা 

করিয়া পিতাকে শক্র, হস্তে অর্পণ করিতেছে, দেখ, 

তাহাতে নেই অশিক্ষিত, অপুর্ব মন্ুষ্যের মনোভাব 

কেমন হয়? সে যদ্দি তাহাতে ক্রোধার্ভ হয় তাহ! 

হইলে জানিবে যে বিশ্বাম ঘাতকতা অন্যায় এজ্জান 

মানুষের ন্বর্ভাব সিদ্ধ । নতুৰ! স্বভাব দিদ্ধত! সৃত্বন্ধে 

(৮) 8808 149£19, 



১ম বর্ধ, শ্রীক্ম। ] 

কোঁন রূপ প্রমাণ হয় ন1। কিন্ত এরূপ প্রমাণ ও 

পরীক্ষ। সম্পূর্ণ অনস্ভব, মনে কর এরূপ অপূর্ন ব্যক্তি 
পাইলাম কিন্ত তাহাকে আমাদের মনোভাব বুঝা- 

ইতেও যে সময় লাখিবে তাহাতে সামাজিক শক্তি 

কিছু না কিছু তাহার মনোবিকার উৎপাদক করিবেই 
করিবে | এই জন্যই বলিতেছি যে বিপক্ষীয়গণ গুমাণ 

করিতে পারিবেন না যে, শিশু জন্মিয়াই সত্য কথা 

কহিতে শিখে, বা আমাদিগের কোন বিশেষ বৃত্তি 

স্বভাব সিদ্ধ | কেবল এই নয়, বিপক্ষীয়ের যে শিগুর 

নত্য কথ গুনিয়। বিশ্বাস করে ন যে নত্য কথ। কহা 

মানুষের শ্বভাব মিদ্ধ« আমরা তদ্রপ বয়স্ক শিশুর 

মিথ্যা কথা গুনিয়। বলিতে পারি যে “ষেপ্রমাথে 
তোমর। সত্য কথা কা স্বভাব নিদ্ধ মনে কর, আমর 

ঠিক তক্রপ প্রমাণে দেখাইতে পারি যে মিথ্যা কথা 
কহা ও স্বভাব পিদ্ধ।” একজন পণ্ডিত বলিয়াছেন 

গ্থে ম্বভ্যুকে সকলেই ভয় করে কেবল মাত্র ধার্পিকের 

ভয় করে না, এই জন্যই ধশ্ম স্বভাব নিদ্ধ॥॥ একথার 

উত্তর বুদ্ধিমানকে বুঝাঁন অনাবশ্যক। বেকন বলি- 
য়াছেন, মৃত্যু ভয়ঙ্কর নহে, ম্বত্যুর আনুসঙ্ষিকই ভয়ঙ্কর। 
পরকালে শোক তাপ কষ দুঃখ ভোগ করিব এ 

ভাবিয়। কয়জন লোক ম্বৃত্যুকে ভয় করে? কে বলে 

যে আমি মরিলে নরকে যাইব ? এই জন্যই মরিতে 

ভয় করে। আমর বলিব এনংসারের মায়হি 

মানুষকে মরিতে দেয় না, জীবনের অধিক দিন 

যাহার কাছে থাকিতে হয়, তাহাকে ছাড়িয়া যাইতে 

ক হয়। কথিত আছে চীনরাজ কোন ব্যক্তিকে 
কারাগারে রাখিয়াছিলেন, সেইখানে যৌবনকাঁল 
হইতে তাহার বদ্ধাবস্থ। গ্রাপ্তি হয়, কারাগার হইতে 

উম্মুক্ত হইয়া সে রাজাকে বলিল, , রাঁক্ুন ! আমাকে 

এক ভিক্ষা! দিন, আমার ভিক্ষা অতি সামান্য, আমার 
জীবনের অবশিষ্টকাল যেন কারাখারেই অতিবাহিত 

_করিতে পারি (৯) তাই বলি যাহার কাছে অধিক দিন 

৫৯). (৯) 00149071858 1960৪ [ও ৪.:002598 ০৫ 09০. 
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ধর্মভাব ও তহার আবশ্যকত]। ৩ 

থাকিতে হয় তাহারই প্রতি মায়া জন্মে । জন্মাবধি 
এই পৃথিবীতে রহিয়াছি, এই পৃথিবীর সহিত যত 

ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছে এত আর কাহার সহিত 2 তবে 

জন্মের মত এই পৃথিবী ছাড়িতে কেন কষ্ট না হইবে ? 
কেবল তাই নয় বেকন সত্া কথাই বলিয়াছেন । 

স্তর দেই আনুনঙ্ষিকগুলি একবার চিন্তা কর দেখি ? 

ভাব দেখি, সেই স্নেহময়ী জননীর ক্রন্দন, পিতৃদেবের 
শোক, প্রিয়তম! ভার্ধ্যার চিরবৈধবা (১) অন্যান্য 

পরিবারবর্গের অজত্র ক্রন্দন, প্জ্র কন্যার ভাবী 

অবস্থা এনব কি কষ্টকর নয় ? এই জন্যই মরিতে ভয় 

করে, ধর্মের ভয় করিয়া কয়জন মরিতে ভয় করে? কে 

বলে পরকালে নরকে যাইব বলিয়। মরিতে ভয় করে ? 

আমরা এমত বলি না যে মরিবাঁর সময় পরকালের 

ভয় হয় না। নুপ্রবিদ্ধ নাস্তিক ভল্টেয়ার যখনই 

পীড়িত হইতেন অমনিই পুরোহিত ডাকাইয়। তাহার 

আশ্রয় লইতেন। আবার সুস্থ হইবামাত্র যুক্তিঘ্বারা 

ঈশ্বরের অনস্তিত্ব প্রমাণ করিতেও কুষ্ঠিত হইতেন 

(১০) অনেকে হয়ত বলিবেন যে বিলাতীয়ের মরিতে 

ভয় করেকেন? তাহাদের পিত1 মাতার ভাবন! ভাবিতে হয় 

ন। সন্তান বয়স্ক হইলে তাহাকে তাহার! শ্বতন্ত্র করিয়া দের। 

স্ত্রীর বৈধব্য ভাবিতে হয় না, স্বামীর মৃতু হইলেই তাহার! 

হয়ত পুনরায় বিবাহ করিবে, তথাপি তাহাদের মরিতে ভয় 

কেন? তাহাতে আমরা বলি যে (১) এরূপ হইলেও 

(বাঙ্গালীর মত ন| হউক) কিছু কিছু মায়! বিলাতীয়েরও 

ইইর] থাকে (২) পৃথিবীর মায়া কোথা যাইবে? (অন্ত মায় 

না হউক ) (৩) বাঙ্গালীর মত সংসার জ্বালে আবদ্ধ ন! 

থাকায় মরিতে বাঙ্গালীর যত ভয়) ইংরাজের তত ভয় হয় না। 

আমাদিগের একজন লেখক বন্ধু বলেন যে ইংরাজ অপেক্ষ! 

বাঙ্গালীর সাহস যে প্রমাণে কম বিবেচনা করা য়ায়, বানুবিক 

তণ্ত কম নহে, বাঙ্গালী ভাবে আমি মরিলে আমার স্ত্রীর দশা কি 

হইবে € বৃদ্ধ পিতা মাতা! কোথায় দাড়াইবে? এই ভাবিয়া সে 

মরিতে চায় না। এই কারণেই বাঙ্গাণীকে কম সাহসী বলো 

ইংরাঁঞজ ভাবে আমার কি? মরিলানই ব1, আমার স্ত্রী আর! 
একটা বিবাহ করিবে, এই জন্তই মরিতে তাহার তৃত তয় করে 

না। কদেই নে সাহসী বলিয়া! পরিচিত। 



না। কিন্ত ভয় কেন হয়? ইহা কি আজীবনের 

শিক্ষার ফল নয়? বাল্যকাল হইতে গুনিয়া আনি- 

তেছি শে ইইকালে পাপকার্ধ করিলে পরকালে 

নরকে যাইতে হয়, নরকের নেই কষ্রদায়ক বীভত্ন 
বর্ণন! গুনিয়াছি, তণ্ড কটাহ, জ্বলস্ত অনল বিষ্ঠাময়, 

তাহ! আবার কীট পরিপুণ্ বাল্যকাল হইতে শুনিয়া 

গুনিয়া এমকল কি কিছুমাত্র মনের পরিবর্তন করিতে 
পারে ন1? যদ্দি কিছুমাত্রও পরিবর্তন করিয়া থাকে 

তাহ। হইলে মরিবার সময় কেন পরকালের ভয় ন। 

হইবে? পুথিবীত্ে জন্মিয়া পাপ করে নাই এমন 

মানুষ কে? অন্যদিকে আবার স্বর্গের বর্ণনা আছে। 

ফেই অনন্ত নু, দেই মধুর কুগ্কবনং সেই সর্ধাঙ্গ 
সুন্দরী অপ্রাদল, সেই কোকিলাদি রিহঙ্গম কুলের 
কণ্ঠ নিহ্যতঃ সংগীত ধ্বনি (১১) প্রভৃতি কিছু ন। কিছু 

মনেরপরিবর্তন করে, তাহারাও স্বৃতুযু নময়প্রিয়বিচ্ছেদ 

জন্য কষ্টপান না একথা! কেহ বলিতে পারেন না। 

তবে পরকালের সেই কাল্পনিক সুখ (১২) মনো- 

মন্দিরে উদ্দিত হইয়া প্রিয় বিচ্ছেদ জনিত কষ্ট কথ- 

ঝি পরিমাণে উপশমিত করে, এই জন্যই মরিবার 

সময় তাহাদের কষ্ট কিছু কম হয়। কেহই বলিতে 
সাহস করিবেন না যে পৃথিবী ছাড়িতে কষ্ট হয়না 
রা যে কষ্ট হয় দে কেবল ধন্ম স্বভাব নিদ্ধ বলিয়। | 

এই জন্যই বলিতেছিলাম যে মানুষের কোন 

রর্ধিই শ্বভাব সিদ্ধ নহে, পরকালের ভয় বল, সত্য 
কথা কহ! বল, ব! যেরূপ জ্ঞান ব! ইচ্ছার নাম করিতে 

বাসনা জদ্মে কর, তাহার কিছুই স্বভাব নিদ্ধ নহে। 
দেশ ভেদে, কাল ভেদে পাত্র ভেদে' ধন্ম ও মাননিক 

রত্বির পরিবর্তন হইয়। থাকে । আমাদের দেশে 

যাহাকে ধর্দদ বলিয়া জানি, অনাস্থানে তাহ। ধর্ম 
বলিয়া শ্বীকৃত হয় না, অন্য স্থানে ধর্ম বলিয়। যাহা 
পুজিত হয় আমাদের দেশে আমরা তাহাকে ধর্ম 
(১৯৯) দেখ ভেদে পরকালের কল্পন। ভিন্ন, তিগ্ন ইহলোকের 

আখ হুঃখ খুলি পরিমাণে বুদ্ধি করিয়া! পরকালের মুখ হঃথ 

রূপেরত্ত হইয়াছে। 

ধর্মভাব ও ভাঙার আবশ্যকতা! [ চিততগর্জনী। 

বলিয়া মানি না। যর্দি এতদূর হইল তাহ? হইলে 

পাপ পুণ্যের প্রতেদ পাকিতেছে না, কেহ রলিতে 

পারিবেন না যে এইছী পাপ, এইগি করিলে নরকে 

যাইতে হইবে, এইটী পুথ্যকার্ময, এইদী করিলে পর- 
কালে অনস্তমুখপ্রদ স্থান তোমার জন্য নির্দিষ্ট 
হইবে । পাপ পুণ্যের প্রভেদ থাকিতেছে না এই কথায় ' 

আমরা এরূপ বুঝিতেছি না বা বুঝাইতেছি না যে 

পাপ ও পুণ্য ম্বতক্্ পদার্থ নহে । যেপাপ নেই 

পুণ্য, বাত্য কহাও য। মিথ্য। কহা তাই । আমাদের 

বলিবার উদ্দেশ্য এই যে পাপ ও পুণ্যকে সুত্র দিয়! 

বিভাগ করা যাইতে পারে না। বলিতে পারি না 

যে এই নির্দিষ্ট স্ত্রের এদিকে যাহা আছে তাহাই 
পাপ, যখনই করয়ে অবস্থাতেই কর, তাহা পাপ 

হুইবে, আর এই নুত্রের অন্যদিকে যাহ! আছে তাহা 

পুণ্য যখন কর, যে অবস্থাতেই কর ত্বাহা পুণ্য ব্যতীত 

আর কিছুই হইবে না। কারণ আদি পৃথিবীতে 
কিছুই স্বভার সিদ্ধ না হইলঃ জন্মের সঙ্গে কিছুই যর্দি 

ন1! আনিয়। থাকে, বকলই যদি শিক্ষার ফল হইল, 

আমাদিগের দেশে যাহ! পাপ অন্য দেশে তাহা যদি 

পুণ্য কাণ্য্য বলিয়া আদ্ত হইল, আমাদের দেশের 

পুণ্যকার্ধা অন্যস্থানে যদি পাঁপ কার্যয বলিয়া ম্বণিত 
হইল, তাহা হইলে কেমন করিয়া বলি যে পাপ 

পুণ্যের প্রকৃত মান দণ্ড আছে। কাজেই আমরা 

পুর্দে পাপ পুণ্যের প্রক্ূত মান দণ্ড নাই এই কথা যে 
বলিয়াছি তাহার যথার্থতা প্রতিপন্ন হইতেছে । তুমি 

যে মান দণ্ডে পরিমিত হইবে আমি হয়ত সেমানদণ্ডে 

পরিমিত হইব না। যদি পরকালে স্বর্গ নরক থাকে 
তাহা হইলে হয়ত এমত হইতে পারে যে তুমি কোন 
পাপ কার্য না করিয়া ম্ব্গের যে স্থান অধিকার 

(১২) কাল্লানিক কথার কেহ্ক্ষুর্ন হইবেন না; পরকালের 
হৃথ হুঃখ বে মিথ্যা; কারনিক শষ তাছা প্রকাশন পাইতেছে 
না। মনে যাহ] উদর হয় ভছাই কারনিক, দত্য ভ্রব্যের 
কল্পন। হইতে পারে। 



4 

১ম বর্ষ। 

পরিজ 

দ্বেমাসিক রহম্য সম্বৎ ১৯৪০ । বর্ষ! কাল। ৫ম পংখ্য। 

ধর্মভাব ও তাহার আবশ্যকতা । 
( পূর্ব প্রকাশিতের পর )। 

করিবে, আর এক জন হয় তবহু পাপ করিয়া স্বর্গের 

নেই স্থানে শিরা বসিবেঃ কারণ উভয়ের মানদণ্ড এক 

নহে। তুমি ধার্মিক হইয়াছ তোমার প্রলোভন ছিলন! 

বলিয়। ১ অন্যে পাপ করিয়াছে সত্য, কিন্তু তাহার শত 

শত প্রলোভন ছিল। মে প্রলোভনে থাকিলে তুমি হয় 

ত তাহা অপেক্ষা শত গুণ পাপী হইতে । এই জন্যই 

বলি পরকাল যদি মান, ধর্ম করিয়া তুমি স্বর্গের যে স্থান 

অধিকার করিবে আর এক জন পাপ করিয়াও নেই স্থান 

অধিকার করিতে সক্ষম হইবে । পাপ ও পুণ্য স্বভাবসিদ্ 

ময় বলিয়া! কেছ যেন এরূপ নাবুঝেন যেপাপ পূৃণ্যের 

প্রভেদ নাই, যেই পাপ তাই পুণ্য । আমরা প্রভেদ নাই 

বলিয়াছি সতা, কিন্তু মে অন্য অর্থে, সুতরাং যদি পর 

লোক থাকে, তাহা হইলে পরলোকের সঙ্গে পাপ 

পুণ্যের সম্বন্ধ অপ্প। কারণ এরূপ স্থির হইতেছে না যে 
পাপ করিলেই নরকে যাইতে হইবে, এবং ধার্শিক 

হইলেই অনন্ত সুখ ভোগ করিরেঃ তত্যতীত আর 

এক. গোল আনিয়া পড়িতেছে, দেশ ভেদে পাপ 

পুণ্য ভেদ বলিয়৷ এক দেশী লোক যে কাজ করিয়! 
স্বর্গে যাইবে অপর দেশীয় সেই কার্ধ্য করিয়ই হয়ত নরকে 

যাইবে,,কারণ একটী কার্য্যই এক স্থলে পাপ অপর স্থলে 
১৭ 

পুণ্য বলিয়া পরিচিত। বঙ্গদেশে বিধবা অনলে প্রবেশ, 

করিয়া আত্ম বিসর্জন করিলে যেরূপ সুখ্যাতির পাত্র 

হয়। বিলাতে সেইরূপ অবস্থায় সেইরূপ স্ত্রীলোকের 
তাহার শত গুণ নিন্দা হুইয়। থাকে কারণ আমাদের 

দেশে আমর! সতী দাছকে যে চক্ষে দেখিয়! থাকি বিলাতি- 

য়েরা তাহাকে সে চক্ষে দেখে না। 

ইহা! হইতে এক্ষণে এইরূপ হইয়া দাড়াইতেছে যাহা 

দেশে ভাল বলিয়া পরিচিত ভাছাই পুণা, যাহ! মন্দ 

ধলির। পরিচিত তান্থাই পাপ? দশ জনে যে কাজকে ভাল 

বলে তাহাই কর্তব্য, যাা'র নিন্দ। করে তাঁছ! অকর্তব্যঃ 

কাজেই সাধারণ মত ব্যতীত পাপ পূণ্য আর কিছু হইতে 

পারে না। সাধারণ মতই (১৩) মানুষকে কার্ধ্য করায়, 

এক পথে লইর! যায় অপর পথ হুইতে নিবত্ত হইতে 
বলে, সাধারণ মত আর কি? দশ জনে আমার গুণ কীর্ভণ 

ককক, আমার নাম লহয় পুজা কৰক আমাকে বাহবা 

দিউক, তাহার! যাহ! ভাল বলে আমি তাহাই করিতেছি, 

যাহাতে তাহারা 'সম্ভষ হয় আমি সেই কার্য করিব, কিন্ত 

বাহবা চাই, নহিলে করিব না। গোপনে গোপনে দান 

করিলে কি হইবে ? কেছ শুনিবে না, কেহ জানিবে না, 

(১ ৩) 1১80110 01011102, | ? 



১৬ 

মহৎ মহৎ কাধে দাও, যেমোরিয়েলে দাও! কোম্পানীকে 

দাও!| সম্বাদ পত্রে নাম উঠিবে, সহত্র গুণ গাইবে, 

'ছৈ ছৈ রবে চারিদিক পৃরিত হছইফে। লোকে বলিবে ধন্য 
ধন্য | ম্যাণ্ডাভল (১৪) সতাই বলিয়াছেন, যে অহঙ্কার ও 

যশ লালসা পৃথিবীর সত উপকার করিয়াছে এত আর 

কিছু নছে। মন্দির দেখ, অভিথিশালা দেখ, চিকিৎসালয় 

দেখ, বলিতে পার ইহার কয়টীযশ লালসার প্রন্থুতি নয়? 

বোধ করি সহত্রের মধ্যে একটীও হয় কিন! সন্বেহ স্থল। 
তাহাতেই বলি, সাধারণ মত মানুষকে ধর্ম পথে 

লইয়া! যায়, অধম পথ হইতে নিবত্ত করে। চোর যখন 

চুরী করে তাহার মনে কত ওয় হয়, নিঃশব্দে পদ- 

ক্ষেপে করে, কেন? সেকি ভাবেষেঃ না চুর করা ছইবে 

না, পরকালে শান্তি পাইব, না সাবধান পাছে সমক্ষে ধরা 

পড়িঃ হয়ত তাহা হইলে পুলিশে যাইতে হুইবে। বন্ধু 

বান্ধব আত্মীয় মধ্যে নিন্দার পাত্র হইবঃ আর যদ্দিসে 

কখন চৌর্যয ববি হইতে মিব্বত্ত ছয় তাহা! হইলে সে এই 

ভয়েই হইবে । 

স্থতরাৎ সাধারণ মতই মানুধকে ধর পথে লইয়া 

(১৪) 812000৮1110, 

সামবেদ। [ চিত্তরঞ্রিনী। 

যাইতে ও অধর্্ম পথ হইতে নিব্ত্ত করিতে সক্ষম; সাধা- 

রণ মতেই মন্তুষ্য চালিত হইয়। থাকে । 

এক্ষণে পাপ পণ্যের কথক্চিং ব্যাখ্য। প্রয়োজন। 

পুর্বেই বলিয়াছি দশ জন যাছাঁকে ভাল বলে তাচ্ছাই 

পুণ্য, দশজনে যাহার নিন্দা করে তাহাই পাপ। আমি 

কাহাকে ভাল বলি যাহাতে আমার উপকার হয়, দশ 

জনের যাহাতে উপকার হয় দশ জনেও তাহাকেই ভাল 
বলে আমি যর্দি ভাবাই করি তাহা হইলে তাহাতে 

দশ জনের উপকার হুইবে তাহাই পুণা, অন্য দিকে আবার 
যাহাতে দশজনের অপকার হুয় কতকের উপকার হয় 
সেখানে দেখিতে হইবে কোন কার্য অধিকসংখ্যকের 

উপকার হয়। এবং যাহাতে অধিক সংখ্যকের উপকার 

হয় তাহাই কর্তব্য, আরও ভাল যদি উপকারের পরিমাণও 

অধিক হুয় সুতরাৎ যে কার্যে অধিক সৎখ্যকের অধিক 

উপকার হয় তাছাই পুণ্য, ইহাই মিলের ইউটিলিটী 
থিওরী (১৫) এ খিওরীর এক গুকতর দোষ আছে তাহা 

আমর! পরে বিচার করিব । ৃ 

(১৫) ৬709 98110715001500 0৮ ত্য, তি, 84)]], 

সামবেদ। 
( পূর্ব প্রকাশিতের পর )। 

(১) কৌথুমী শাখা_-ছ আং ১ম অ ১ম প্রং ১দং 
১২ ৩ ১২ ৩২ ৩১ ২ ৩ ২ 

প্রেষ্টৎ বো অত্তিথি গ স্তৃষে মিত্র মিব প্রিয়ম্। 

২৩২৩ ১ ২ ্ | 

বখং ন বেস্যম্॥ ৫॥ 
61 € ৪ 

গ্ানে। প্রেষউ ৪ বাঃ। শো ২৩ নী 

ও ৮ 

তে মিত্রম.। বব প্রা ২৩ যাম। অগ্নায়ির। 
্ ১ ৮ ১ 

৩ যা ৩ম. নাবা ২৩ হা! ৩৪৩ য়ি। দা ২৩৪ য়ে! 
৫ 

৬হার্য ॥ ৯। 

3 ৫ ৪8 ১ 2 

প্রেউং বাঃ। ওহায়ি। অতা ২৩ গ্িথীম। 
৮ ১ ৬. ৫ 

স্তষারি । টিনার ইবা ২ প্রো ২৩৪ য়াম.। 

ষ্ ১ 56 

ও হো" য়ি। রী রাজা ২৩ মূ। না ২৩ বে 

৯৩ ৫ ৫ 

৩। দা ৩৪৫ যো ৬ হা।য়ি। ১০ ॥ 
৫। ১ ১ 

প্রেউটং বো! হাউ অতি থায়িম্ স্তষে মিত্র শিব 
২ ১.২ ২ ৫। 

্ ৩৩য়াম্। অগ্সলায়ে ৩। ২ থা ২৩৪ ও 
৮ ১। ৩ ১১১১ 

হোবা। ন বে দিয়া ২ ৩ ৪ ৫ মৃ1১১1. 



১ম বর্ষ, বর্ষা। ] 

সৈষ। পঞ্চমী | 
উপনসা দৃট৷। ছন্দো দেবতে পুর্বববৎ 

হে অগ্পে! প্রেউৎ স্তোতু রণ মল্মাকম্ ধনদানেন প্রিয় 
তমম্ অতিথিং সর্কেরতিথিবৎ পৃজ্যং যদ্বা “অত সাততা 

গামনে” খভন্যজীভাদিনা ( উঠ 8।২। অতেরি--খিন প1) 

সততং দেবানাং ছরিঃ প্রদাতুং গচ্ছস্তং মিত্রমিব সখায় 

মিব প্রিয় ভ্তোতুঃ প্রীণন করম. রথং ন * রথমিব বেদ্যৎ 
বে দোধনং ধন-_হ্িতং লাভ হেতুম.। বঃ ত্বাম. পুজার্থে 
বছৃবচনম.। স্তষে স্তোখি। অহং উশনাঃ ইতি শেষঃ। 

যথ] রথেন ধনং লভতে তন্বৎস্তোতারোহুনেন ধনং লভতে, 

তাদৃশ-ধন-লাভ কারণম.॥ ৫ ॥ 

£অগ্মে, ইতি ছন্দোগানাহ পাঠঃ । 
£অশ্মি মিভি বহ্বাচানাং পাঠঃ ॥ 

হে অগ্মে! তুমি প্রিয়তম, অতিথির ন্যায় পুজনীয়, 

মিত্রের তুল্য প্রিয় ও রথের ন্যায় ধন লাভের হেতু 

(তামাকে স্তব করি ॥ &॥ 

অগ্নি দেবগণের দত, তাহার প্রাতি যথেইউট সন্তান প্রদ- 
শিভ হইয়াছে, অশ্মি্বারা কোন স্থলে অগ্রিট কোন স্থলে 
সু্্যকেও লক্ষিত কর] হুইরাছে। এম্থলে বোধহয় কোন 

খধযিকে লক্ষ্য কর! হইয়াছে । আর্্যগণ যে একান্ত আতি- 

থের ছিলেন এই খকু তাস্থারও প্রমাণ। 

“অগ্ননেগ কোরথুমী শাখার পাঠ। 
£৫অগ্সি” খকুবেদীয় পাঠ । 

১২ ৩ চধ ৩ ১ ৩ ১২ 

ত্বশ্নো অগ্মে মহোভি? পাহি বিশ্বন্া অ রা তেঃ। 
৩ ২ ৩ | খু 

৮৮58 1৬ | 
৫ । ১১1 ২ 

গানে। ত্বম্েয়া গ্লেম হো ভিঃ। লাোিরী তা 
১1 ॥ ২ 

টার রঃ উজ বা হু যি যা ২:। 

- তই ডা হও তা ৩৪ ৬। ও ৩৪ ইজ ১২ 
৪। 1 8 ৫ ৫ 

বস্বযো অগ্রেম। ছো৬ ভা ইং । পানী 
১ 

পাকি হো রাতে 

«রথং ন” রথমিব। এগুলে ন অর্থন্যার বা প্রায়। 

সামবেদ। ৬৭ 

২য়। ২৩ ৪ ত1 দ্বা ১ ঈ যা ২। মর্তা 

৫| | ৩ ১১১১ 

ও ছোবা।ম্যা২৩৪৫| ১৩॥৬ 

নৈষা ষঠী। 

হুদীতি পুকমীঢ়াভ্যাং তয়োরণ্য ভরেণ বা খবির্ণাদৃষ্টা। 
ছন্দৌদেবতে পূর্ববৎ | 

ছে অগ্নেঃ ত্বং নঃ অন্ম।নৃ, বিশ্বস্থাঃ অরাতেঃ বন্ছ- 

বিধাৎ আদাতুঃ সকাশাৎ অদানদ্বা (রা ধাতু দানার্থঃ ) 
মহ্োভিঃ পুজাভিঃ মহততর্থনৈবা পাহ্রিক্ষ (রক্ষণার্ধ 
পা ধাতে! লোটিরূপম.)। ত্বমেব মহদ্ধনং দত্বাঁ অদাতু 
কদ্রানাদ্বাসকাশাৎ রক্ষেত্যর্ধঃ। যদ্ব। মন্োভি খুক্ত 
স্তাযতি যোজ্যম.। উভ অপিচ দ্বিষঃ ছে, মর্তম্ত্য মর্তাৎ 

সকাশাৎ পাছি। অন্মভ্যঃ বলৎ দত্ত্বেতি ভাবঃ। অথবা 

মর্তম্য দ্বিষো দ্বেষা দ্রক্ষেতি সন্বন্ধঃ। অরাতেঃ রিত্যস্থা] 

অদানাদিতি পক্ষে তত্রাপি মর্ত্যাদানাৎ ইতি নন্বন্ধ-: 
নীয়ম.॥ ৬॥ 

হে অগ্পনে! তুমি আমাদিগকে বছুবিধ অরাতি ও 

( অদাতা বা অদান হইতে ) মন্ুব্যের দ্বেষ অথবা দ্বেষকারী 
মনুষ্য হইতে পুজা বা ধন রক্ষা] কর।-॥ ৬1 

২ ৩ ১ ২।৩ ১ ৮ ১২৩ ১২ 

এক যুত্রবাণি তে২গ্নইন্বেতরা গিরঃ। 

৩ ১২ ৩১২ 

এ ভি বদ্ধনি ০ | 
৫। | হ ৪1 ৫ 

গানে ।- এন সুওব্রবাণ৬য়ি তায়ি ও ্ ্ে ত রা 

গ] ২ যিরাঃ। রা ভা ই যি্বর্ধা রা ২৩ হা 
১ ৫ ৫ 

৩৪৩ গি। দু ২৩৪ ভোঙ৬হায়ি ॥১৪॥ 

€। | হু 

এ ্ হো ছো না আর ৷ খু ই হে র্ 

২১ গীত া রে রি ধা ২০ রা । সয়৷ ২৩ ছা 

৩৪৩ য়ি। দৃ২৩৪ ডে! ৬ ছায়ি ॥ ১৫ ॥ 

সৈষ। সগুমী। 
ভরদ্বাজেন দৃষট৷ । ছন্দোদেবতে পুর্বববৎ । 

ছে অগ্ে! এছি আগচ্ছ তে তুভ্যম, তবদর্থং শিরঃ 



৬৮ সামবেদ 

স্ততীঃ ইন্যা৷ ইন্বমনেন প্রুকারেণ সুনষ্ঠু ত্রবাণি। ইত্যা- 

শাস্যতে, ভাঃ স্ততীঃ শৃশিত্যর্থঃ। উ * ইত্যেতাঃ 

ইতরাঃ অন্ুুরৈঃ ক্কতাশ্চ শৃষ্বিতি শেষঃ। 
“অন্সিরিশ্বেতরাঃ ইত্য ুর্্যাহ বা ইতরাঃ শিরঃ” ইতি । 

অপিচ আগতন্তং এভিঃ এতৈঃ ইন্ডভিঃ সোমৈঃ বর্ধাসি 

বন্ধন্থ ॥ ৭) 

হে অগ্নে! আগমন কর। 

সকল যেন সুন্দররূপে বলিতে সমর্থ হই উ * অনুর কুতা- 

স্ততিবাক্য গুলিও শ্রবণ কর। এবং এই মোমরন পানে 

বর্ধিত হও ॥ ৭ ॥ 

সোমরস প্রস্তুত করার নাম পসোমাভিষবঃ সোম 

কগুন। কণ্ডন শব্দের অপভ্রংশ কীড়ান। সোমরস শর্কর! 

ও যব সারের সহিত মিশ্রিত হুইর1 সুপেয় হইত। ইহার 

ঈবৃদ মাদকতাশক্তি থাকিতে পারে। ম্থলান্তরে হছার 

প্রস্তত প্রণালী বিবৃত হইবে । ইহা ভারতের অর্বস্থলে 

উৎপন্ন হইত না'। হিমালয় প্রদেশে প্রাপ্য অথর্ব বেদে 

উন্লখিত আছে “উদগ্জাতঃ হিমবতঃ প্রাচ্যৎ নীরসে 
অনৈঃ” । যড়বিংশ ত্রাহ্ষণে ও পুর্ব মীমাৎসায় সোমের 

অভাবে পুতিকার (পুই) বিধান আছে “সোমাভাবে 
পৃতিকা মভিযুনুয়াৎ ” । যাহ] হউক পুই চচ্চড়ী সোমের 
অভাব পরিপুরণ করিত্তে একান্ত অনমর্থ। 

১] ২৩ ১ | ৩ ্ট ৩ ১ ২ 

আ তে বংসো মনো য়মৎ পরমা চ্চিং স ধস্থাৎ। 
২ ৩ ১ ২ ৩২ 

অগ্নেত্াহ্কাাময়েশিরা॥ ৮ 

৫। | ১ | ৮ ১ ৩ ১ 

পানে ।-:আ তে বসা । মনো য়মৎ।| পরমাৎ। চিংস 

২ এ ৪ ৫ 

পা ২৩ ম্ছাং। আগ্সারতা ৩কা৩। ময়োবা। 

ও 

গাছ ৫য়িরোশছায়ি। ॥ ১৬॥ 

৪.6 ৪61 ৫ ৫ 

আ' তে বংনমো! মনো য়মৎ। এঁ য়া ছায়ি। ট 

টি | ১1 

ম। চিিং সংস্থা! রি য়া২৩ হো ইয়া। অগ্মে 

ূ রি উদ্ধার অন্রর কৃত বাণীর শেষ হইতেছে । অসুর সম্বন্ধীয় 

বাকাকে ইতরা বাণী বলা.যান্ন। 

তথাচ ত্রাহ্ধণম. 

ভোগার জন্য স্ততিবাকা 

১ম বর্ষ, বর্ষ 1] 

টা 
বাক ময় এয়া ২৩ ্ো ইরা শিরা । ডা ২৩ 

ভা ৩৪৩। ও ২৩৪৫ ই ।ডা॥১৭॥৮ 

সৈষ! অষ্টমী। 
কণ্ গোত্রেণ বংনেন দৃষ্টা। ছন্দোদেবতে পুর্ব্বব | 
বসঃ এতনম্নীমা। খষিঃ, শিরাস্তত্য। সাধনেন তে তব 

মনঃ পরমাৎ চিৎ উৎকৃষ্টাদপি সংস্থা সহস্থানাৎ * 

(সহ পুর্বকাৎ স্থা ধাতো2) (ল্যব্লোপে পঞ্চমী ) 
ত্র 

দ্যুলোকাদিতি শেষঃ। আয়মৎ আয়মতি (লিট) (আঃ 

তে প্রাগ্বাতোঃ, পাং)। হে অগ্্রে! ত্বামহৎ কাময়ে 
প্রার্ঘয়ে । ত্ব্দীয়ৎ মনঃ ময়ি এব নিয়চ্ছাষীতি ইতি 

প্রার্থয়ে ইতি শেষ । 

“ত্বাঙ্ক।ময়ে" ইতিছন্দোগানং পাঠঃ। 

“ত্বাম.কামরে” ইতি বহুচানাৎ পাঠঃ ॥ 
বৎস খবি। ভোমার মনটি ভ্তব দ্বারা উংরুষ্ট স্থান 

ছালোক হুইতেও আয়ত (আক্ৃউ) করিতেছেন। হে, 
অগ্মে! তোমার মমটি আমাতে নিয়ত হউক ইহ প্রার্থন!| 
করি। 

১২৩১২ ৩ | ১ 

ত্বা মগ্নে পৃ্ষ বা দধ্য থ ব1নির মন্তৃত2 | 
হু. ১। ২ ৩১২ 

মুফে বিশ্বন্থয বাঘতঃ ॥ রি 
1 ৫) ১ 

গানে রথ মগ্ন ও রা দবী। ধরব নার: 

এ ২. থা ঢা তা | যু বি ী বা ২৩৪ ফি 
৪ 

স্বা। স্যয বে! ক ।ঘই ৫ তো ৬ হায়ি ১৮1৯1 

সৈষা নবমী । 
ভরদ্বাজেন দুষ্ট! । ছন্দোদেবতে পুর্বববৎ । 

ছে অগ্নে! অথর্ধা ( অথর্বন্ ) এতৎ সংজ্খষিঃ ত্ববৎ ' 

মুর্ঘঃ মুর্ঘ বন্ধাবকাৎ বিশ্বন্থয সর্বন্যঃ জগতঃ বাধতঃ বাছু- 

কাৎ পুক্ষরাৎ অবি (এশ্বর্ষের) নিরমন্ত্ত। অরণ্যোঃ 
সকাশাং অজনয়ৎ। 

* সধন্থ শবের প্রকৃত অর্থ যেপথে বা যাহাতে সাধুগণ 

এ্কমতে? স্থিতি অর্থাৎ সহবাস করেন। সজাতীর মিলন স্থান, 

সমাঙ্। . | ঠা 



চিত্তরঞ্জিনী। ] 

*পুক্ষর পর্ণোছি প্রজাপতির্ভভমিম প্রথয়ৎ ভৎ 
পুক্ষর পর্ণে প্রথয়ং" ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ। ভূমিশ্চ সর্ব 

জগতঃ আধার ভূভেতি পুক্কর পর্ণম্থয সর্ধ-গজদ্ধারকত্বম.। 

অব্র পৃক্কর শব্দেন পুক্কর পর্ণমি ধীয়তে ইতে তচ্চ তৈত্তি- 
রীয়কে বিষ্প্ট মান্বাতম।” 

“ত্বামগ্ে ! পুক্করাধীত্যাহ, পুক্কর পর্ণেহ্যেন মুপশ্রুত 
মবিন্দৎ” ইতি ॥ ৯॥ 

হে অগ্ে! অথর্ব1 নামক খধি, মুর্ঘার ন্যায় ধারক ও 

সমস্ত জগতের নির্ব্বাহুক তোমাকে অরণিঘ্ধয় হইতে মন্থন 

করিয়াছেন। 

বিবরণকার মাধবাচার্য্ের মতে ইহার অর্থ অন্য 
বিধ। তিনি পুক্করের অন্তরীক্ষ অর্থ করিয়া “বিশ্বস্য 

বাঁধতঃ” পদে সমস্ত খত্বিগ্গণের ইুটনিদ্ধি অর্থ 

করেন । ,আর পুর্নাবৎ। এতম্মতে *'অধি” অর্থ শুন্য 

অব্যয় । 

* নব্য বৈজ্ঞানিকগণ তাড়িৎ নামক ষে সুক্সপদার্থের 

বিবৃতি করেন ইহার বিবরণও তদ্বিধ । 

অথর্ব! খষি শরফলকে বৈদ্যুতাগ্নির সংযোগের 

আবিষ্ষারক। পুর্বে ঠবছুততাগ্রির ব্যবহার ছিল। 

নব্যগণ কি ভাঁবিবেন জানি না। 
২ ৩১২৩১ ২৩ ১ ৩ ১ ৩২. 

অগ্নেবিবন্বদা ভর। স্মভ্য মৃতয়ে মহে। 
৩ ১ ক ৩২ 

দেবোহানিনোদূশে॥১০॥ 
৪8৪ ৫1 ৪ ৫ ১1 ৫ ৪8 ১৫ চু 

গানে ।--অ গ্নেবিব শ্বদ1] ভ রো। বাহায়ি। অন্মভ্য 
১ ১ ত। ৯ ৮ ও 

মৃতা ই৩য়া য়ি মহে। ওই। বাত হায়ি। 
পু ১ হি. $ ৩ ১ ২ ২ 

দায়িবোই১হিয়া২। ও ই।বাঙহায়ি। 
১ চি ৮ ৩ ৩ &। 

- ওই।বা ৩হাওয়ি। ,সা২য়ি ন২৩৪ ৪ 
| ২ 

হো বা। দূ শে২১৪॥১৯| ১০ ॥ 

.. সৈষা দশমী । 
বামদেবেন দৃষট।-_ছন্দ্রোদেবতে পুর্বাবৎ। হে অগ্নে! 

স্ব অল্মভ্যমূ ছন্মাকমূ মহে মহতে উতয়ে রক্ষণায় | 
4৮ 

সামবেদ ৬৯ 

( অবরক্ষণে ইতি ধাঁতোঃ উতি যুতি জুতীতি মুত্রেণ 
নিপাতিতমরূপম্) বিবন্বং ম্বর্গাদিলোকেমু বিশেষেণ 

হেতুভূতমিদৎ কর্ম আভর সম্পাদয়। (হৃ-গ্রহোর্ড- 

শ্ন্দসীতি ভত্বমূ) হি যস্মাৎ ত্বংনঃ অন্মাকম্ দৃশে 
দর্শনার্থ, দেবঃ গ্যোতমানঃ অনি। 

ইন্দ্রাদয়ে। নান্মাভিদৃশ্যিন্তে, ত্বন্তগার্পত্যাদিদেশে 

আতিগ্যোতমানঃ প্রত্যক্ষেণ দৃশ্যমে তন্মাত্বাৎ বিশেষেণ 

প্রার্থয়ামহে ইতাভিপ্রায়ঃ ॥ ১০ ॥ 

খগিয়ং বহনুগেন নাম্সাৎ। 

হে অগ্রে! যেরূপ কর্ম করিলে ন্বর্গে বান কর। 

যায়, আমাদের মহতী রক্ষার জন্য তাদৃশ কর্ম কর। 

ষেহেতু তুমিই আমাদের দৃষ্টির জন্য গ্যোতমাঁন রহি- 
য়াছ ॥ ১০ ॥ 

আলোক ভিন্ন দৃষ্টিনাধন হয় না, এই খকে তাহা 
সুচিত হইতেছে | এস্বলে অগ্নিদ্বারা নুর্য্যকে লক্ষ্য 

করিলে (কারণ « বিবন্বৎ” নৃুর্ধ্য) উক্ত ভাবটী 
আরও বিশদীরুত হয় । এবং “ আভর ” আঙ- 

পুর্বক হু ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । (হু স্থানে ভ 

সংস্কৃত চীক] দ্রষ্টব্য |) আঁহর অর্থ আহরণ কর। 
নুর্যরমাদি আহরণ করে ! এজন্য অমাবস্যা্দি তিথি 
বিশেষে শরীরাদির প্রকৃতির ভিন্নভাব হয় ইহা সক- 

লেই অনুভব করিয়া থাকিবেন। তদ্দেতুই প্রাচীন 

আর্ধগণ তিথিবিশেষে দ্রব্যবিশেষের .ভোজননিষেধ 

জ্ঞাপন করিয়। জ্ঞানবিজ্ঞানের পরিচয় প্রদান করি- 

য়াছেন। পরিত্তাপের বিষয় এই নব্যগণের নব্য বুদ্ধিতে 
উহার খৌক্তিকত। বোধ হয় না। দেশেও অল্লায়্ত! 
ও অস্বাস্থ্যের আধিক্য ভিন্ন হাত! নাই | তিথি- 

ভেদে ভোঁজন দ্রব্যের প্রকৃতিগত কিরূপ পরিবর্তন 

হয় বারাস্তরে তাহ! লিখিবার বানন। রহিল । 

ইতি পামবেদীয় বৌথুমীশাখার ছন্দ আচ্চিকের 
প্রথম অধ্যায়ের প্রথম প্রপাঠকের প্রথম দশত্তি 

দ্বিতীয় দশতি । 

১২. ৩১ ৩১। ৩১ খ 

ন মস্তে অগ্ন ওজনে গৃণস্তি দেবকুষ্টয়ঃ | 



সামবেদ। ১ম বর্ষ, বর্ষা। ] 

১২ রঃ ৩ | সৈষ! দ্বিতীয়! । 
অমৈ রমিত্র মর্দয় ॥১॥ 
এ রং বামদেবখবিশ্ছন্দোদেবতে পুর্ব | 

গেয়গানে 1_ন ন আ্বোৌ। হোগ্নায়ি। ওজনা। তয়ি। হে অগ্নে! বিশ্ববেদনৎ বিশ্বং সমস্তং বেদোধনং 
৮৩ ৫ ১ ৩ ৬ যম্যাসো বিশ্ববেদাস্তং (বিদধাতোরস্) অথবা বিশ্বং 
রঃ ই ২২৪ 4 ৪ ৃ সার ২1 বেতীতি। হব্যবাহৎ ঞ্চ দেবেভ্যে। হবিষাৎ বোঢারম্ 
মায়ে ৩:। আইমা ২৩৪ উ হোঁবা। অমর্ত্য অমবর্ণধর্্মাণম্ যজিষ্ঠং অতিশয়েন বষ্টারম্ 
২ ৩১১১১ 

রি 

তভ্রমদয়। ২ ৩ ৫1২০ ॥১ 

অগ্নিখঘি এই বার্মের (গানের ) প্রকাশক ইহার 

নাম সংবর্গ। 

খশিয়ং দশরাত্রযাগে ব্যবহর্ভব্যা | 

অথ দ্বিতীয়খণ্ডে নৈষং প্রথমা | 

বিরূপখধিশ্ছন্দোদেবতে পুর্ধবৎ | 

হে অগ্র! অগ্রে! দেব!কৃষ্টয়ঃ যজমান মনুষ্যাঃ 

ওঞজসে বলায় (ওজোবলং ৬। ৮ নিং) (নিমিভার্ধে 
চতুর্থী) তে তুভ্যং (নমোযোগে চতুর্থী) নমোগৃণন্তি 
নমস্কারশব্দং উচ্চারয়ন্তি। অতোহহমপি গৃথামীত্যর্থঃ | 

স্বং চ অমৈ বঁলৈঃ অমিত্রং শক্রম অর্দয় নাশয় | 

হে অগ্রিদেব! যজমানগণ বললাভের জন্য তোমাকে 
নমস্কার করিতেছে । অতএব আমিও নমঃ শব্দ উচ্চা- 

রণ করি । তুমি বলসমূহদ্বার। শত্রু নাশ কর। 

: অথ দ্বিতীয়।। 
২১৩১ ২ ৩ ৩১২ 

দ্বতং বিশ্ব বেদনত হব্যবাহ যমর্ত্যম্। 
১২ ৩২ 

যজিষ্ঠ ম্গুনে গির। ॥ ২ ॥ 
৫18 ৪8 ৫| । ৮০ 

গেয়গানে 1--দৃতা তং বো ৩। বিশ্ব বেদসামূ। হব্য 
১ ১ ৫ ১ 

বাহাম্। অমা ২ তা ২৩৪ য়াম্। যাজি- 
১ ২১ 

মূ । ঝ। জসে৩হায়ি। খিরা)ও ৩ 
8 ৫ ৪8 

হোবা | হো ২৫ই | ডা ॥ ২১1 ২ 

বিশ্বমনাঃ খষি এই গানের (সামের ) প্রকাশক 
এই জন্ঠ ইহার নাম বৈশ্বমনাঃ| 

ইয়মপি দশরাত্রঃ যাগে ব্যবহর্তব্যা ॥ 

দূতং দেবানামিতি শেষঃ | বঃ ত্বাম্ ( গৌরবাৎ বনুত্বমূ) 

শির স্ততিরূপয়া বাচা বজমাঁনোইহম্ খঞ্জীসে প্রসাধ- 

য়ামি ব্ধয়ামীত্যর্থঃ ৷ “খঞ্জতিং প্রনাধন কর্্মা ইতি 
যাক্ষঃ ॥ ২ 

হে অগ্নে ! তুমি বিশ্ববেদাঃ হব্যবাহ অমর ও যজিষ্ট 
( অতিশয় যষ্টা ) প্র দেবগণের দূতন্বরূপ; আমি স্তবে 

তোমাকে বন্ধন করি 

অথ তৃতীয়! ৷ 

১২ ৩২ ৩ ২ ৩ ১২ ৩ ২ 

উপত্বাজাময়োগিরো দে দি শতীহহবিষ্কুতঃ 
রা ১। | 

বায়ো রনীকে অস্থিরনূ |] ৩॥ 
৫ 1 ১ ২। ১ খ ১ 

গেয়গানে ।-উ পন্থা জা। ময় ২গি। রত্বয়িয়ু 
২ ১ ২ । ১ খ ৯ ৭ 

দাঁয়িদীশতি হৃবিক্ষু। ত ত২য়িয়য় ২৪। 
১। ১। ৩ হু ৪ 

২ঃ।বায়ো রা২৩নী। কয়া ৩স্থা ২৫ 

* হব্যবাহ হুবশব্দ এস্থলে খাদ্যবস্ত বুঝাইতেছে। বোধ 
হয় পুরাকালে গুণ্তমন্্ণা থাদ্যবস্তর অভ্যন্তরে দূতহত্তে 

প্রেরিত হইত । তাদৃশ খাদা রুটা ব৷ তদাকারের বস্ত বলিয়াই 
অনুমিত হয়। অনদ্যাপি রাজপুতন! গ্রদেশীয় রাজন্তগণ গুপ্ত 

সমাচার রটার ভিতর দিয়] পাঠাইয়। থাকেন, ইহাকে চাপাটা 
কহে । আধুনিক ইতিহাসে দেখ! যাইতেছে বিখ্যাত ধু্ুপাস্থ 
(নান! সাহেব) এই উপায়েই নাকি ম্বীয় অভিপ্রায় দিপাহী- 
দিগকে জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। হিন্দস্থানীগণ “*চিটী চাগাটী” 

বলিয়া! থাকেন । চাপাটাই এরূপ? ৃ্ 

২ “যনিষ্ঠ, অতিশয় যাগকারী। যঙ্গধাতুর উত্তর তৃণপ্রত্যয়। 



চিন্তরঞ্রিনী। ] 

১ ২ টি ১১১ 

য়ি৬ং৬ন্। অ শ্বাঙগাবা১২৩৪ 
৯ 

& £ 1 ২২॥ 

শ্লাভখবি এইগান প্রকাশ করেন এইজন্য ইহার 

নাম শাভ। 
॥ | ৫। ১ এ 

উপত্বাজা মাশয়ো শিরাঃ। দাহয়িদি শ। 
৬ চ্হ ৩ ৫ ৫1 | 1 

তাহয়ি। হ বী২ধ্বা ২৩৪ তাঁঃ। বায়োরনাহায়ি 
8৪ ৫ খ $ ও। ৫ ৪ ৫ 

কাঁয়া। শ্থায়িরা। উ হো ২৩৪ বা। ঈডা ২৩৩ 

শষ্টখখষি এই নামের প্রকাশক অত্তএব ইহার নাম 

শ্রোহীয় | 
খষিয়ং আগ্নেয় ক্রতৌ ব্যবহর্তব্যা | 

মৈষ! তৃতীয়। | 

গ্রয়োগ খবিশ্ছন্দো দেবতা পুর্ব । 

হে অগ্টে! যজমানার্থং হবিক্ষুতঃ (হবি গুস্তত 
কারিণ্যঃ) জাময়ঃ ম্বন্বর ইব গিরস্ততয়ঃ তা ত্বাম্ 

উপদেদিশতীঃ তবগুণান্ উপদিশল্তাযঃ ত্বা মুপতিষ্ঠন্তে | 

বায়োরণীকে সমীপে ত্বাৎ সমেধয়ন্ত্যঃ অশ্থিরন্ অতি- 

ষ্ংশ্চ ॥ ৩॥ 

হে অগ্রে! যজমানের জন্য হবি-প্রস্তত-কারিণী 
ভগিনীর ন্যায়, গুণ সমস্ত বর্ণনা কারিণী স্ততি সকল 
তোমার নিকটে উপস্থিত হইতেছে । এবং তাহার! 

বায়ুর নিকটে তোমাকে বদ্ধিত করত অবস্থিতও 

হইতেছে । 

অথ চতুর্থী । 
১২ ৩১ ২৩ ১২ ৩২ ৩২ 

উপতা গ্বেদিবেদিবে দোষাবস্ত ধিঁয়া বয়ম্। 
২ ৩ ১২৩ ৯ 

নমো ভবস্ত এমসি ৪। 

খণিয়মূ অগ্নিট্টোমে ব্যবহর্তব্যা | 

শক 

১ ৪1 ৫। ১ 

গেয়গানে |--উপাত্বা ২৩ গ্রে দিবে দিবায়ি | দোষা- 
১১ *. ২১ ১ ১ 

ই বাস্ত। ২£। ধিয়! বয়মৃ। না.মো ২ ভা 

মান লিখিয়াছেন । 

সামবেদ। রি 

রি ২ ১ ২ ১ 

রাং। তয়েমা ২৩না৩৪৩য়ি। ও 

২৩৪৫ ই|ডা | ২৪॥ ৪ 

এই সামের প্রকাশক বিশ্বামিত্রঝধি, ইহার নাম 

বৈশ্বামিত্র | 

সৈষ চতুর্থা। 
মধুশ্ছন্দখযিশ্হন্দোদেবতে পুর্নাবৎ। 

হে অগ্থে! নমো নমক্কারৎ ভবন্তঃ কুর্বান্তো বয়ম্ 

দিবে দিবে অনুদ্দিনং ধিয়। বুদ্ধ্যা ভক্ত্যা বা দোষাবস্তঃ 
রাত্রৌ অহনি চ ত্বা ত্বাং উপনম'পে এমসি এমঃ 
আগচ্ছামঃ | মহ্যাদেশশ্হান্দনঃ (ইদন্তোমনি৭। ১। 

৪৬ পাং) 

হে অগ্থিদেব ! ভক্তিপুর্বক নমস্কার করত আমরা 
প্রতিদিন রাত্রে ও দ্িবনে আপনাকে অর্চন। করিতে 

আপনকার মমীপে আগমন করি । 

এই খকৃটি খখেদের প্রথম মণ্ডলের ১ম অধ্যায়ের 

১ম নুক্তের সপ্তমী খক । খখথেদে যে নমস্ত খগ্ আছে 

সামবেদেও তাহাই আছে সুতরাং বংহিতাপাঠ 

একই । পরস্ত সামবেদ গানকালে স্তোভাদি বিশিষ্ট 

হইয়া সংগীত হইয়। থাকে, তাহাই সাগ। তবে ছুই 

একটি খক্ এমন আছে যে তাহা খণ্থেদে নাই, বোধ 
হয় হোতৃ-কার্য্যে তাহ! ব্যবহৃত হইত না।;. কেবল 

উদ্দাতৃ কার্য্েই ব্যবহৃত হইত । বখথ।গরথম দশতির 

দশমী খকৃ। “অগে বিবন্বদ্, ইত্যাদি পুর্নে লিখিত 
হইয়াছে। 

খণ্ধেদের এই খকের নূতন ব্যাখ্য। কালে নব্য 
পণ্ডিত রমানাথ নরন্বতী “দোবাবস্তঃ,, অর্থ রাত্রিতে 

গ্রকাশমান লিখিয়াছেন। দোবা অর্থ রাত্রি, বস্ 

প্রকাশনে ইতি বন্ধাতু তৃচ্ প্রত্যয় করিয়। পুকাশ- 

এবৎ সায়ণ রুতে ভাষ্যের দিবা 

অর্থের প্রমাণাঁভাব লিখিয়াছেন । বস্ত অর্থ প্রকাশ 

স্বরূপ দিবা হইতে দোষ কি? আর সায়ণাচার্ধয 

গ্রমাণ দিতে পারেন নাই», এরূপ না লিখিয়া প্রমাণ 

দেন নাই এরূপ লেখাই যেন উচিত হইত। পারেন 



ণহ 

নাই, আর “দেন, নাই অনেক বিভিন্ন । পাঠকগণ 
বিবেচন। করিবেন | 

অথ পঞ্চমী । 

১২ ৩ ১২ ৩ ১ ২ ৩ ১ 

জরা বোধ তদ্ি বিড্টি বিশে বিশে যজ্তি 
এ ১২ ৩১২ ৩২ 

যায়। স্তোম গু রুদ্রায় দৃশীকমূ॥ ৫ ॥ 
অপ্রোর্ষযাম-যাগে ব্যবহর্তব্াা খগিয়ম ॥ 

৪ ৫ রি সের ১ 

গেয়গানে !জারা। বো ধা২ বোধ। ২। তদ্ি 
২ 1| ১ ডি ১ 

বিভ্ঢায়ি। বিশে বায়িশে২। যজ। 
| * ॥ | ১। 

২৩। য়ায়া ৩৪ ও হোবা। সভ্তোমহং 

হু ১। ২। ১ 

রুদ্রায় দ্শীকাম্ ॥ ২৫ 
৫1 | 8৪ & ১ ২ ২৬ 

জর! বে! ধো বা। তা দ্বিবিড্ঢায়ি। 
২ ৯ ৮ ঙ ১। 

বি শায়িয়া ২৩য়ি শে। যজ্িয়ায়া। 
1 ৪ ৩। চ 

স্তে। মা হং রুদ্র ২৩ য়াই। দৃশী কে। 

৩৪৫ ই। ডা ।২১॥ ৫ 

এই দুইগি নামের প্রকাশক অগ্নিখষি স্থতরাৎ এই 

গানের মাম আগ্বেয়ী হইলেও জরাবোধ আছে বলিয়। 

“জরাযোধীয়,, নামে আখ্যাত হইয়া থাকে | 

' ক্নংশেপ খবিশ্চন্দো দেবতে পুর্ববৎ | 

হে জরাবোধ ! জরয়াস্তত্যা বোধ্যমানগ্নে! বিশে 

বিশে তত্বদ্ যজমানরূপ প্রজান্ুগ্রহার্থং যল্জিয়ায় যজ্ঞ- 

নশ্বস্ধ্নুষ্ঠান সিদ্ধার্থ, তত দেব যজনৎ বিবিড্টি। 

প্রাবিশ। যজমানেহপি রুদ্রায় ক্রুরায় অগ্নয়ে তৃভ্যং 

দ্রশীকং দর্শনীয়ং নমীচীনং স্তোমং স্তোত্রং করোতীতি 

শেষঃ | 
অত্রযাক্ক এবং ব্যাখ্যাতবান্। জরাস্ততিঃ-জরতেঃ 

স্ততিকর্শণঃ তদ্বোধতয়। বোধয়িতরীতিবা | তঘ্ধি- 

বিড্ডি তত কুরু । .মনুষ্যস্য যজমানায় স্তোমং রুদ্রায় 

দর্শনীয়মিতি । 

সামবেদ। ১ম বর্ষ, বর্ষ! । ] 

জরাবোধঃ “ জূম্ বয়োহানৌ,, অত্র তু স্তত্যর্থ: | 
£ যিদ্িদাদিভ্যোহঙ$১ ইত্যঙ প্রত্যয়ঃ, অতষ্টাপ্। 
জরয়! স্ভত্যাবোধো যন্যা নৌ জরাবোধঃ | অথবা 
জরয়! বুধ্যতে ইতি জরাবোধঃ | কর্মাণি আমন্ত্রিতা- 
ছ্যুদাত্তম | বিবিভ্টি_-“বিশপ্রবেশনে, লোটো হিঃ। 

 'বিহুলং ছন্দসি॥ ইতি শপ শ্ল্ং অভ্যাবহলাদৌ শেষো। 
£ছুঝলত্যোহেদ্ধিঃ» ইতি হেদ্ধিরাদেশঃ। যহফুত্ে 
যদ্ব। “বিম্ববাগ্ডা ৷ বিত্যন্ত লোম্মধ্যমৈক বচনে অভ্যা- 
সম্য গুণাভাবং| “বিশে বিশে» “নাবেকাচ, ইতি 

চতুর্থ্যা উদাত্বত্বমূ অনুদাতঞ্চ ইত্যাজেড়িতামুদাত্তত্বম | 

যজ্িয়ায় “যজ্ঞ্তিগ্ভ্যাং ঘ খ ঞৌ,, ইতি ঘঃ। দৃশী- 
কম্-অনিদ্শীভ্যাঞ্চ,, ইতি কীকণ্ নিভাদাছাদাত্বঃ 1৫॥ 

হে জরাবোধ অগ্নে। সেই যজমান রূপ প্রজা- 

গণের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশার্থ, যজ্ঞসন্বন্ধীয় অনুষ্ঠান 
নিদ্ধির জন্য, নেই দেব যজন প্রদেশে গ্রবেশ কর। 

যজমান ও রুদ্ররূপী তোমাকে দেখিবার উপযুক্ত সমী-' 
চীন স্তব করিতেছে । 

বিবরণকাঁর এই খকু অবলম্বন করিয়া একটি 
ইতিহানের উদ্ভুতি করেন। অগ্লিখষি শুনঃশেপ 

খষিকে বলিলেন তুমি রুদ্রকে স্তব কর, র্ুদ্রই একমাত্র 
দেবতা । তিনি তদুত্তরে বলিলেন আমি স্তব করিতে 

জানি না, তুমি ইহাকে স্তব কর । 
এই 

অথ: । 

২৩ ১ ৩ ২. ৩১২ ৩২৩১২ | 

প্রতি ত্য 1 রু মধ্ব রং গে! পী থায় প্রনুয়সে। 
৩১২ ৩১২ | | 

মরুদ্ভিরগ্রআগ হি॥৬। 

খশিয়ংকারীরী যাগে ব্যবহর্তব্যা | : : 
২ ১ ৪ ৫ ২. 

গেয়গানে ।-_ প্র তি.ত্যা ২৩ ঞারু মধ্বরামূ। গো পী 
১ ২৩ ৫ ২। 

থা। য়াই। প্রাহুয়া২৩৪ সায়ি। মরু 
৮ ১ । ঠ হু ৪ € 

ক্ডিঃ। আগ্না আগহা। ও ৩হোবা। 
3 € 4০ ৭8 

হোই ৫ই। ডা ॥২৭॥৬ 



চিত্তরজিনী।] 

ইহার প্রকাশক অগ্নি ও নাম এবং মারুত নামক 

সাম। 

সৈষ! ষ্ঠী। 
'মেধাতিথিখষি রগ্নির্দেবতা মরুদ্বা! | ছন্দঃ পুর্বাবৎ | 

হে অগ্নে! ত্যৎ তং (ত্যচ্ছব্দঃ সর্বনাম তচ্ছব্দপ- 

ধর্যায়ঃ) অঙ্গবৈকলা রহিতং চাঁরুং অধ্বরৎ গ্রাতি, 
গোপীথায় নোমপানায় প্রহ্থুয়সে প্রকর্ষেণ ত্বং হুয়সে । 

তন্মাদন্মিন্নধবরে ত্বং মরুদ্তির্দে বৈঃ সহ আগহি আগচ্ছ। 

তৎ প্রতিচারু মধ্বরং লোমং পানায় প্রাহুয়সে, 

সোহগ্রির্মরুদ্তিঃ সহাগচ্ছ | যাক্ষেনৈবস্্রগ্ ব্যাখ্াযাতা । 
হে অশ্মিদেব ! তাদ্বশ অঙ্গবৈকল্য রহিত চারু 

বজ্জে সোম পানের জন্য প্রকুষ্টরূপে আহত হইতেছ 
অতএব এই অধ্বরে (যজ্ঞে) মরূুতৎগণের সহিত আগ- 

মন কর। | 
অথ সপ্তমী । 

২ ৩২৩ ১২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২। 

৪ অশ্বরনভ্বা বারবন্তং বন্দ ধ্যা অশ্রিন্ন মোভিঃ।. 
৩ ১২ ১২ 

সআজ স্ত মধ্বরাণামূ ॥ ৭॥* 

আগ্নেয় ক্রতৌ ব্যবহর্তব্যা | 
১ * ৩ ৫ ১ ২ ৩। 

গেয়গানে 1-_আ শ্বা। ও হো ২৩৪ বা। নাত্বা। ও 
৫ 81৫ ও ৪ ৯২ 

হো! ২৩৪ বা। বার বন্তং বন্দধ্যা | অগ্ন। 
4 ৮৬] ৫ ৪ ৫1 ৪1 ৫ ৪ 

শু হো ২৩৪ বা।ন মোভিঃ বমাজ স্তাম। 
, খ। ১ ৪ ৫ $ 

আধ্বরাণাম্ ৪ ২৩ হোবা | হো ৫ ই। 

ডা॥২৮॥ 
৪ ৫ 8 ৫ 91 € ৪ ৮ 1 1 

অশ্বর্বত্বা বারবস্তামূ। বন্দধ্যা অগ্নিম্ন মে! 
২১ ২ ৮ ৩। 5 ৫ ১৩ 

ভায়িঃ | সআাজমূ। তমাধ্বরা৩ও হোবা। ইহ! 
৩ ২ ৩ ৪ ৫| | ২ 

২৩৪ হাই। শু হেতি১২।য়া ২৩3 গু হোবাণ ৩৪৫ 

মূ)২৯॥ 
৫ | 1 ৪8 ৫ ১ ৩ & 

অশ্বন্নত্বাগু হোহায়ি। বারা বা২৩৪ স্ভাম্। 
১৪৯ 

সামবেদ। ৩ 

২১ ৫ ১ চ ৩ | € 

বন্দধ্যা ২৩৪ হায়ি। অগ্নায়িল্লমা ৩৪ গু হোবা। 
১৩ ৫ ৮৫ ৩ ৫ ২১২ ১ 

ই হ1 ২৩৪ হায়ি। উন বা ২৩৪ ভীঃ। আজ । স্ত।ই 
ণ ৮ ৩। | € ১৩ € ৩। ২ 

মধ্বরা ৩৪ গু হো বা ইহা ২৩৪হায়ি' গু হোঙ৩ ১২ 
৫1 ৫ ৪ | 

৩৪। ণাম্। এহিয়া৬হা। হো ই৫ ই ডা ৪৩০৭ 

গ্রথম নামের প্রকাশক ভূগুখবি, দ্বিতীয়ের ইন্দ্র- 
খষি, তৃতীয়ের প্রকাশক শুনঃশেপখধি 1 ইহাতে 

'বারবস্ত, পদ আছে জন্য ইহার নাম বারবস্তীয় | 

নৈষ। নপগুমী শুনঃশেপখধিশ্ছন্দো দেবতে পুর্বাবৎ | 

বারবন্তৎ বালযুক্তং অশ্বং ন ইব? অশ্বে। যথা! বালৈঃ 
ব্যথকান্ মশক-মক্ষিকাঁদীন্ পরিহরতি তথা ত্বমপি 

স্বালাভিঃ অন্মদ্বিরোধিনঃ পরিহরনীত্যর্থঃ। 

অধ্বরাণাঁং যজ্ঞানাম্ সতাজং সআট শ্বরূপিনং অশ্বিং 

সব ত্বাৎ নমোভিঃ স্ততিভিঃ বন্দধ্যৈ বন্দিতুম্ প্ররত্বাঃ 
বয়মিতিশেষঃ। (ৰন্দধাতো৷ স্তমর্থে সে সনিত্যাদি 

অধ্যৈ | ৩৪৯ পাং) 

যেরূপ রোম যুক্ত অশ্ব রোমাদি দ্বার মশক-মক্ষি- 

কাঁদি ব্দিরিত করে, তুমিও ম্বালাদ্বারা আমাদিগকে 

নিরাপদ কর। তুমি যজ্ঞের সত্রাটম্বরূপ আমর! 
তোমাকে স্তবে বন্দন] করিতে প্রবৃত্ত হইলাম | 

অথ অঙ্কমী। 

ও ১৬ ২ ৩ খ। 

শর্ভূগু বচ্ছটি ম প্রবান বদ হু বে। 
৩ ১ ২৩১ ২ 

অগ্িহনহুদ্র বাস সমৃ॥৮॥ 

আগ্রেযক্রতৌ ব্যবহর্তব্যা । 
&। ৪ ৩ 

গেয়খানে | উর্বভূগুবৎ | ও হায়ি। শু ২৩৪ চীম্। 
১. ২। 4 ১২১ 

আগ্রবান বদ ২ হবা ২য়ি।হছুবওয়ি। 

শৈ ১৭২২. ২ ৬ 

অগ্াংয়ি৪ হু সমু২ সমুস্ত। দ্রবা 



ণট সামবেদ। 

চবি ১১১১ 

সন। ৩১উবা২ ৩৪ & ॥ ৩১ 

এই সামে সমুদ্র বানসম্ পদ আছে বলিয়। “নমুদ্র 
ব। মামুদ্র বার্ণপ বলে। 

নৈষা অষ্টমী । প্রয়োগধষিশ্ছন্দো। দেবতে পুর্বাবৎ | 

. গুর্বাভূগুবৎ আপ্রবানবৎ অহং সমুদ্র বাসসম্ ননুদ্র 

মধ্যবন্তিমম্ বাড়বং গুচিৎ গুদ্ধং আগ আছুবে আহ্ব-. 
যামি। 

সমুদ্রবানী, শুদ্ধ বাড়বাগ্িকে গুর্বভৃগড ও আপ্র- 
বানের ম্যায় আহ্বান করি। 

এই খকৃদারা স্পষ্টই বুঝ। যাইতেছে যে, শর্দভূগু 
ও আপ্রবাঁন খধিদ্বয় সর্বাগ্রে বাড়বাগির বিষয় অবগত 
হইয়াছিলেন এবং কার্য বিশেষে তাহার ব্যবহার 

করিতেও জানিতেন | যাহার! বলেন আদ ব্রাঙ্গণ- 
গণ ব্রহ্ষষিপ্রাদেশে মাত্র বিচরণ করিতেন তাহা- 

দিগকে জিজ্ঞাস। করি বাড়বাগ কি ব্রক্গষি প্রদেশে 
উদ্ভুত হইত ?. 

অথ নবমী । 
৩১ ২০১ ২ ৩ ১২ ৩ ২১ 

অগ্িমিদ্ধানোমনসা ধিয়€ সচেত মর্ত্যঃ। 
৩১ ২ ৩১ ২ 

অগ্গি মিদ্ধে বি ব স্বভিঃ ॥৯॥ 

ব্যবহারে পুর্ধবৎ। 

£& 93 ৫ 1 . ৫ ( 

গেয়গানে ।-অম্মি মি ধা নো মন সৌ। হৌ হোবা 
৩৪ ৫ .. ও 

১ম বর্ষ, বর্ষ! । ] 

মনন এব শ্রদ্দধানঃ পন্ ধিয়ং কম্ম সচেত কালে 

ভজেত। বিবন্থিভিঃ খত্তিগ্ভিঃ অগ্থি মেব ইন্ধে গুজ্ব- 

লয়তি ॥ ৯1 বহ্বচানাৎ 'ইধে, ইতি পাঠঃ। 

' মানবগ্ণ অগ্থিকে কাষ্ঠাদিছ্বার! প্রজ্বলিত করত, 
সুনমাহিত হইয়া যথাকালে কর্মমানুষ্ঠান করিবে এবং 
ধত্থিগ্গণ দ্বার! গ্রজ্বলিত করাইবে । 

অথ দশমী । 
২উ ৩২৩ ১২৩ ১ ৩২ 

আদিৎ প্রাত্বন্ত বেতনো, জ্যোতিঃ পশ্যন্তি বানরম্ 
৩২উ ৩৭ ৩ ৩২ 

পরে! রদিধ্যতে দিবি ॥ ১০ ॥ 

খখিয়ম্ মহাত্রতসুত্রে নিযোক্তব্য। | 
৪7 | ৪ ১ 

থানে--আদিৎ প্রত্বা৫স্য রেতনাঃ | জ্যেতিঃ 

| এ ২১। _ 

বানর। ২ রাম। পরায়। ২ দিধ্যত 

পশ্যন্তি 

২ ১ 

|ই। দিবি । 

২| ১। ১। ১। | 
হোই। হোই ও হো ও হো বা ২৩৪৫ হাউ। 

বা |৩৪ ॥ ১০ 

ইহার প্রকাশক প্রজাপতিখবি, নাম “নিধনককয়ি,, 
নৈষা দশমী | বত্নখধিশ্ছন্দো। দেবতে পুর্দবৎ ॥ 

পরোদিবি দিবঃ পরস্তাৎ (ব্যত্যয়ে অগ্তমী) 

৮ (বহ্বাচোনাৎ দ্িবেতি তৃতীয়ান্তেন ব্যত্যয়ঃ) দিবি 

ছ্যলোকম্য উপরি য়ৎ য়দা অয়ৎ বৈশ্বানরোহগ্সিঃ 

সুর্ধ্যাত্বন] ইধ্যতে দীপ্যতে আদিৎ অনস্তরমেব প্রত্বস্ত 
হাই। ধীয় হু সচে তমৌ। হোতহা ৩ চিরন্তনম্ত রেতনঃ গন্থঃ (রী গতিরেষণয়োঃ অন্মাৎ 
১ ৯ ১ ১ 

হে। ২৩৪ প্তিয়াঃ। অগ্মীয়ে তম্। .আ! 
৫€ ২ ৯ 

যিদ্ধ ২৩৪ ও হোবা।বি বম্বভী২ ৩৪ 
১ 

৫ | ৩৩ ॥ ৯ 

১১১১৯ 

স্ুুরীভ্যাৎ তুণ্চ বেত্যনুনৃতুড়াগ্রমশ্চ ) য়দ্বা রেতঃ ইত্যু- 

দকনাম রেতন্বিনঃ উদকবতঃ (পামার্থাম্মত্ব্ধো-, 
লক্ষযতে ) ঈদৃশস্য ইক্তন্য নুর্ধযাত্বনঃ বানরম্ নিয়ামক 

বাসরন্য-নিবান-হেতুভূতং বা জ্যোতিঃ গ্যোতমানং 

তেজঃ পশ্থান্তি। সর্জেজনা ইতি শেষঃ। য়দ্বা বাসর 

এই নামের প্রকাশক অত্রিখধি ইহার নাম “অসংপ মিত্যন্তাগুসংযোগে দ্বিতীয়া । রুৎস্সমহঃ উদয়প্রভৃত্য- 

সৈষা নবমী | খষিচ্ছন্দোদেবতাদি পুর্ববৎ | স্তময়াৎ জ্যোতিঃ পশ্বস্তীত্যর্থঃ | ইন্ুসোঃ সামর্থেয 
মর্তাঃ মনুষ্যঃ অগ্িং ইন্ধানঃ কাষ্টেঃ গ্রজ্বলয়ন্ ইতি বিদর্জনীয়ন্য ত্বম ১* ॥, 



 চিত্তরঞ্জিনী। ] 

ছ্যালোকের উপরিভাগে এই বৈশ্বানর অগ্নি, নুর্যযা- 
রূপে প্রদীপ্ত হন। তৎপর চির উদকবিশিষ্ট নুর্ধ্যরূপ 
বাসহেতু জ্যোতিঃ নকলেই দেখিতে পায় ॥ ১*॥ 

এই খকের বিবরণাদি পর্য্যালোচনাদ্বারা ইহ 
উপলব্ধি হয় যে, মেঘঘর্ষণে বিদ্যুৎ স্কুূরিত হয়, এই 

বর্ষাচর্য্যা। ণ৫ 

কথ৷। পৃথিবীর গ্রারস্তে আর্ধ্যখষিরাই প্রকাশ করেন । 

ইতি প্রাথম প্রপাঠকের দ্বিতীয়দশতি ও প্রথম 

প্রাপাঠকের প্রথমার্থ বমাগ্ড। 

শ্রী ক-ম-শ-ন 

গাওদিয়। 

বর্ষা-চর্য্যা। 
শ্রাবণ ভাদ্রমাস ব্ধাকাল। এইকালে আকাশ- 

মণ্ডল নর্বদ] ঘনঘটায় আচ্ছাদিত থাকাতে চন্দ্রনূর্যয 

নক্ষত্র প্রভৃতি কিছুই দৃশ্য হয় না। দিক নকল অন্ধ- 
কারবৎ প্রতীয়মান হয়, অনবরত বৃষ্টি বিদুৎ মেঘ- 
গর্জন, শিলাবর্ধণ ও বজ্সপতন হইতে থাকে । ময়ূর 

ভেক চাঁতকপ্রভৃতির কলরবে, রষ্টি ও গিরিনির্বরের 

পতনশব্দে চিত্তে একপ্রকার অস্ভুতপুন্দ আনন্দ জন্মে। 

সময়ে নময়ে অসুখজনক বঞানারু প্রবাহিত হয় । 
গদী খাল বিল প্রভৃতি জলাশয় কল পরিপূর্ণ হইয়! 

উঠে। নদীকুল, ও নিন্নভূষি প্লাবিত হুইয়! যায়। 
কেতকী, কদম্ব, কুটজ, শাল ও মালতী প্রভৃতি পুষ্প 

বিকশিত ও আতা, পিয়ারা, আনারস আদি ফল পক্ক 

হইয়া কাননের শোভ।-বদ্ধন করে । আষাঁট, ধাল্সে- 

রোপণের প্রশস্ত কাল-_কিন্ত যে সকল কৃষক গ্রাতি- 

বন্ধকতা-গ্রযুক্ত আবাঢ় মানে ধান্যরোপণে অক্ষম হয় 

তাহারা'আ্রাবণ মানে তৎ্কার্ধয সমাধান করে । 

শিশিরচর্য্য। প্রস্তাবে উক্ত হইয়াছে মাঘ হইতে 

আঁষাঢ়মানপর্য্যন্ত যে কাল তাহাকে উত্তরায়ন বলে। 

ইহার আর একগি নাম *আদানকাঁল” এই আদান- 
ক্লালে মানবগণ ম্বভাবত যে দুর্ধল হয় ও অন্য কাঁলে 

(দক্ষিণায়নে ) যে বল প্রাণ্ড হয়, তাহাও শিশিরখতু 

বর্ণনকালে বল! হইয়াছে । বর্ধাকাল দক্ষিণায়নের 

মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে বলিয়। অনেকেই মনে 

করিতে পারেন, যে বর্ষায় পথ্যাপথ্যনশ্বন্ধে তত বিচার 

না করিলেও চলিতে পারে | কিন্তু প্ররুতার্থে সেগি 

ভ্রম। শরত ও. হেমস্তকাঁলে যে স্ককল পীড়া প্রকাশ 

পায় তন্মধ্যে অধিকাংশ রোগের হেতু এই বর্ষাকালে 
সঞ্চিত হইয়া থাকে । এজন্য এমময় বিশেষরূপে 

পথ্যাপখ্যের বিচার কর কর্তব্য | 

গ্রীষ্মের উত্তীপের পর মহন। বর্ধাকালের জল- 

নিক্ত শীতল বাযুস্পর্শে শরীরস্থ বায়ু দূষিত হয়, পৃথি- 
বীন্থ উঞ্ণবাষ্প সংস্পর্শে ও বর্ধার প্রাকৃতিক নিয়মে 
পানীয় জল পরিপাক সময়ে অন্ন হইয়া পিকে এবং 

কর্দমাদি সংশ্রবে জলাণয়স্থ জপ কমুষিত হইয়৷ বর্ষার 
স্বাভাবিক অগ্রিমান্দ্যপ্রবুক্ত কফকে দূবিত করে । এই 
প্রকারে বানু পিত্ত ও কফ্ দূখিত হইয়। আঘদাঁনকাল 
জনিত ক্লান্তখরীরি মানবগণের ' বলহীন অগ্নিকে 

আরও ক্ষীণ করির! ফেলে। অতএব এইকালে বিশেষ 
সাবধান থাকা উচিত। যে সকল আহার বিহার বায়ু 
পিত্ত কফ এই তিনের অবিরেধী এবং যদ্দ্ারা উক্ত 

ত্রিদোষ এমিত হয় অথচ জঠরগ্রি উদ্দীপ্ত করে 

তাহাই দেবন কর। বন্ভব্য। 

এইকালে বিরেচকাদি গ্রহণে শরীর পরিষ্ষুত না 
হইলে পীঢ্কারী লওয়। আবশ্বক | আর্ধযগণ বমন 

বিরেচননন্বক্ধে যে নকল বিস্তত ব্যবস্থা প্রণয়ন,করি- 
য়াছেন এবং তাহা এক্ষণকার ইউরোপীর চিকিৎমক- 

দ্িগের মতাপেক্ষা কতদূর ফলপ্রদ, তাহা বলিতে 

গেলে প্রস্তাব বাহুল্য হইয়। পড়ে । এজন্য তদ্বিষয়ে 

স্ান্ত হইলাম, বস্ততঃ এসময় নাধারণ বিধি অনুসারে 

কেবল (ক্যাষ্টরওইল ) এরগুতৈল দ্বার জোলাপ 
লইলেও যথেই্ উপকার হয় | 

এনমরে পুরাতন তগুল, যব ও গোধুমাদিজাত 



৭৬ মহিলা । 

খান, ঘ্ৃত, গোলমরিচ -ও আদা গরভৃতিঘ্বার। সংস্কৃত 

মাংসরস, জাঙ্গলদেশজ (১) হরিণাদির মাংশ যুষ্ 

মুগ ও দাড়িমার্দিরুত পুরাতন, মাধ্বীক ও অরিষ্ট 
নামক মদ্য। (২)কোন ভ্রব্যের ক্কাথনহ গুড় 

মিশাইয়। কিছুকাল আরতপাত্রে রাখিলে অরিষ্ট মস্ধ 
হয়ঃ যাহার! মদ্যপানে বিরত তাহারা সচল লবণ ও 
পঞ্চকোল চূর্ণসহ দধির মাঁথ সেবন করিবেন, পীপুল- 
মূল, চঞী, চিতামূল ও শুট এই_াঁচটি সমানাংশ 
একত্রে মিলিত করিলে পঞ্চকোল প্রস্তত হয়। বৃষ্টির 

জল বাসিদ্ধ করা কুপজল সেবন করিবে | অত্যন্ত বাদ- 
লার দিবসে যে সকল দ্রব্য লবণ ও অন্গরসবিশিষ্ট এবং 
যাহাতে স্গেহের ( তৈলাক্তপদার্থের বা! স্বতের ) ভাগ 

অধিক অথচ সহজে জীর্ণ হয়, সেই কল দ্রব্য মধু- 

সহযোগে মেবন করিবে, পরিক্কুত গু ও স্থূল বস্ত্র 
দ্বারা সমস্ভশরীর আরত রাখিবে। বর্ধাকালে অনেকে 

লোমজ উক্গুণযুক্ত বস্ত্র ব্যবহার করেন, কিন্তু আর্য্য- 

১ম বর্ধঃ বর্ষ! । ] 

চিকিৎসকের মতে তাহ! সুসঙ্গত নহে, তাহার! উষ্ণ 

গুণযুক্ত ত্বগজ বস্ত্রের ব্যবহার বর্যাকালে নিষেধ করিয়া 
গুভ্রবর্ণ কার্পানজ বস্ত্র ব্যবহারের ব্যবস্থা দিয়াছেন । 

(৩) সর্বদা সুগন্ধ গ্রহণ করিবে, যে সকল পথ কর্দমময় 
তথায় যানযোগে গমনাঁগমন করা বিধেয়, জলকণা নীত 
ও বাম্পবর্জিত ইষ্টকাদি নির্দিত গৃহমধ্যে বাস করিবে, 

নদীজল, উদমন্থ (৪) দিবানিদ্রা, পরিশ্রম, রৌদ্রসেবন, 
পুর্ববাবু যত্বের সহিত পরিত্যাগ. করিবে । 

বর্ধাকালে ম্বভাবত বারুরদ্ধি হয়, বাদলার দিন 
বর্ধার লক্ষণ বিশেষরূপে প্রকাশ পায় বলিয়া বাযুও 
অতিরিক্তপরিমাণে বঞ্ধিত হয়, এজন্য এ দিবস ঈষ- 

দুষ্জলে নান করা কর্তব্য, কিন্ত অনেকে এই দিবস 
বরং বারুরদ্ধিকর অষ্টদ্রব্য (চাউলভাজ। ছোলাভাজা 
আদি) ভক্ষণ করিয়া থাকেন, ফলতঃ ইহ! সম্পূর্ণ 
যুক্তিবিরুদ্ধ কার্য ও ভাবী রোগের মূলীভুত কারণ। 
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ম্মিহিল। | 
(পুর্বপ্রকাশিতের পর |) 

মহিলা--প্রথম ও দ্বিতীয় অংশ এম্থরেন্দ্রনাথ 

মজুমদার কর্তৃক প্রণীত, পদেবেজ্রনাথ মজ্জুমদারদ্বারা 
প্রকাশিত । বাঙ্গালাযন্ত্রে মুদ্রিত মূল্য ১ টাকা । 

যাহার! সমাজিকবিষয় অবলম্বন করিয়া কাব্য 
লিখিতে আরম্ভ করেন তাহার্দিগের অধিকাংশই 
অত্যন্ত উচ্চদরের কবি না হইলে সময়ে সময়ে কবিত্ব 

শক্তি প্রকাশ করিতে সমর্থ হয়েন না। কাল্পনিক 
বিষয়ের আশ্রয় লইলে কবি যেমন ইচ্ছামত নায়ক 
নায়িকা ও অন্ঠান্ত চরিত্র সৃজন ও অলঙ্কত করিতে 

(১) আর্যচিকিৎসকগণ সমস্ত দেশকে তিনশ্রেণীতে বিভক্ত 
করিয়াছেন। যখ। জাঙ্গলদেশ, অস্থুপদেশ ও সাধারণদেশ। 
তল্মধ্ো যে দেশে বৃক্ষ পধ্বহথ ও নদ্যারদি জলাশয় মাত্র তাহাকে 
জাঙগলদেশ ও যে দেশে এঁ সকলের স্জাধিক্য এবং বৃক্ষা্দির 
ছায়ার ভূতাগ আচ্ছাদিত ও যথায় সম্যকৃরূপে বাঘু প্রবাহিত 
হুয়ন। তাহাকে অনুপদেশ এবং উক্ত উদভ্ভরদেশের যিলিত 
লক্ষণবিশিষ্ট দেশকে সাধারণদেশ বলে। 

পারেন, সামাজিক বিষয় লইলে সেরূপ করিবার আর 
কিছুমাত্র সম্ভাবন1! থাকে না । তাহাতে নায়ক নাই 

নায়িক। নাই, চরিত্রের গঠন নাই, হৃদয়ের বেগ নাই, 
অন্তর্জগ্ণতের প্রতিমু্তি নাই এবং যাহাতে কবিত্বশক্তি 
সম্পূর্ণ বিকাশ পায় তাহার কিছুই নাই। এরূপ 

অবস্থায় যিনি সামান্য পরিমাঁণেও কাল্পনিক কার্ষ্যের 
অনুকরণ করিতে এবং যথোচিত কবিত্বশক্তি প্রকাশ 

করিতে সমর্থ হইবেন, তিনি আমাদের বিশেষ 

প্রশংনার স্থল |. 

(২) মাধ্বীক মদের বিষর গ্রীম্বচর্ধ্যা বর্ণনকালে বল! হই- 
যাছে। 

(৩) শুরুস্ত গুতদং বস্ত্রং শীতাতপনিবারণং। 

নচোষং নচ ব! শীতং তত,বর্ষাহথ ধারয়েৎ ॥ 

ইতি ভাবপ্রকাশ। 

(৪) ঘ্বতযুক্ত নাুর সরবৎকে উদমন্থ বলে। 



চিন্তরজিনী। ] 

আমরা ইতিপুর্বে মহিলার প্রথমাংশ সমালোচনা- 

কালে একস্থলে বলিয়াছি যে গ্রন্থক্জটর কোন এঁতি- 

হানিক ব! কল্পিত বিষয় উপলক্ষ করেন নাই, তাহার 

কাব্যে নায়ক নায়িকা নাই। যুদ্ধবিগ্রহ নাই, অন্বা- 

ভাবিক প্রেমপ্রীতির ছড়াছড়ি নাই, এইজন্য তিনি 

আমাদের যথেষ্ট ধন্যবাদের পাত্র | বাস্তবিক সামা- 

জিক ও গাইস্থ বিষয় অববলম্বন করিয়া গ্রন্থকার 
নিজ ক্ষমতার যেরূপ পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে 

আমাদিগের বিশ্বাস হয়যে তিনি অন্য কোন কাব্যো- 

পযোগী বিষয়ের অবতারণা করিলে বিশেষ যশন্বী 
হইতে পারিতেন | কিন্তু আমাদের সে আশা ও 

দুঃখ বৃথা, গ্রন্থকার সাধারণ্যে পরিচিত হইবার 

পূর্বেই জন্মের মত ইহলোক ছাড়িয়! গিয়াছেন । 

গ্রন্থকারের কাব্যের সঙ্গে সঙ্গে বিষয়োচিত 
দোষও জন্মিয়াছে। এদোষের জন্ক আমরা গ্রন্থ- 

কারের নির্বাচিত বিষয়ের যে পরিমাণে নিন্দা করি 
গ্রন্থকারকে নে পরিমাণে নিন্দা করিন]|। গ্রশ্থকার' 
শক্তি থাঁকিলেও গ্রাতিভার ইচ্ছামত বিস্ফূরণ কোথাও 

দেখাইতে পারেন নাই। তাহার কাব্যে উচ্চদরের 

ভাব আছে সত্য, দার্শনিক যুক্তি আছে, নৈয়ায়িকের 

মত আছে, সমাজ উদ্ধারের উপায় আছে, চিস্তাশীল- 

তার পরিচয় আছে কিন্তু কল্পনা দেবীর যথেচ্ছাচার 

ক্রীড়া নাই, তাহাতে হৃদয়ের মুঠি নাই। অন্তর্জগতের 
আরুতি নাই। 

আমাদের আলোচ] গ্রন্থে কল্পনা দেবীর অনুগ্রহ 

না থাকিলেও তাহাতে কেমন একটু মধুর উত্তেজন। 
আছে, যেন সকল কথাই গ্রস্থকারের মন্মভেদ করিয়! 
ভঠিতেছে। তিনি যাহাই লিখিয়াছেন তাহাতেই 
যেন সহ্গদয়তা জান্বল্যমান ৷ যেন বাঙ্গাশী স্ত্রীজাতির 
ছুরবস্থা তাহার হৃদয়ের সন্ধিস্থান *স্পর্শ করিয়াছে, 

স্তিকাগৃছের কথায় গ্রন্থকার লিখিয়াছেন।-__- 

ধাতার বিহারমাতা মুরতি সাকার ! 
"তাহারে অগুচিমানে, পুরের অধম স্বানে 

 জান্তপরে স্থাপন। রচনা করে তায়।” 
২৬ 

মহিলা । ণ্ণ 

রবিকর বারুহীন, আর্রতল শষ্যাদীন”, 
গা বক কট জু ইত্যাদি |. 

আর একস্থলে-__-সম্ভানের উদ্দেশে__ 

“গীতবাগ্য হোলীবর, যারজম্মে মহোৎসব, 

পশুর অপ্রিয়পুরে সে নবকুমার !! 
ক ঝা রঃ ক ইত্যাদি । 

আবার ধাত্রীর বর্ণনা! কালে কহিয়াছেন । 

“ন। পড়েছে কোন তন্ত্র, না জানে শরীর যন্ত্র, 

নীচজাতী নীচাচার নিকটে ন। যাই তার 

তিনি ধাত্রী ষষ্ঠীদেবী একোন্ বিধান !1" 
এইরূপ অনেক হুদয়গ্রাহী কথ। আমর] মহিলা 

হইতে উদ্ধত করিয়। পাঠকগরণ্থকে উপহার দিন্ডে 
পারিতাম, কিস্তু আমাদিগের পত্রিকায় স্থান একান্ত 

সংকীর্ণ বিধায় তাহ! হইতে নিরস্ত হইলাম, এক্ষণে 

আমরা পুস্তকের সাঁধাঁরণ উদ্দেশ সম্বন্ধে কয়েকগি 

কথ! বলিয়। এ প্রবন্ধ সমাপ্ত করিব । 

এই গ্রন্থের মূল উদ্দেশ্য স্ত্রী শিক্ষার উপযোগীতা | 
বাস্তবিক বাঙ্গালীর বর্তমান শোচনীয় অবস্থার শ্ত্রী- 
শিক্ষার অভাবই যে প্রধান কারণ তাহা বুদ্ধিমানকে 
বলিয়া দেওয়। অনাবশ্যক | সন্তানের মাননিক উন্নতি 

বা! অবনতি বছল পরিমাণে মাতার উপরই নির্ভর 

করে । শৈশবে শিশু যেমন শিক্ষা পায়, যেমন উপ- 

দেশ পায়, বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে শিশু সেইরূপ পথই অব 

ল্বন করে । তাহাকে যাহা দেখাও সে তাই দেখিবে, 

যাহা শুনাও তাহা! শুনিবে। নেই সুকুমার বয়সে সেই 

নবীন মানসক্ষেত্রে যাহা বপণ করিতে ইচ্ছা! কর 

তাহাই হইবে, কিন্তু সেই বয়নে মাতার নহিত শিষ্খর 

যত সম্বন্ধ এত আর কাহার সহিত? শয়নে ভোজনে 

বিশ্রামে মাতাই শিশুর একমাত্র অবলম্বন । তখন 
মাতৃ শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা ; মাতা যেরূপ বীজ বপণ 

করিয়া দিবে শিশুর হুদয়ক্ষেত্রে তদনুরূপই ফল 
ফলিবে । শারীরিক উন্নতি বল, বা! নৈতিক উন্নতি বল, 

নকলই সেই স্নেহময়ী জননী প্রসাদাৎ। সেই জননী 

যদি শিক্ষিতা ও বিদ্যাবতী হন তাহা হইলে+সম্তানের 



৭৮ সোমনাখমঙ্গির | 

যে কি পরিমাণে সৌভাগ্য তাহা বল যায় না। নেপো 
লিয়ন বলিয়াছেন, তাহার স্বেহময়ী জননীই তাহার 

উন্নতির কারণ । কবিবর সার ওয়াল্টারক্কটও সেই 
কথা বলিয়াছেন । যে গ্রন্থকার. এরূপ প্রয়োজনীয় 
ত্রীশিক্ষার আবশ্বাকত1! ও উপযোরীতা বিচার করেন, 

তিনি যে বাঙ্গালীমাত্রেরই ধন্যবাদের পাত্র হওয়া 
উচিত তাহা বল! বাহুল্য। 

স্্রীশিক্ষা হইলে সস্তানের যে কেবলমাত্র জা ও 

নীতিনন্বন্ধেই উর্রতি হইবে, এমন কথা নঙ্চে, মহিল! 
লেখক গুরুমহাশয় কর্তৃক শিগুদিগশের শারীরিক ও 

মানসিক বৃত্তি কি পরিমাণে ভুর্বল হয় তাহা লিখি- 

য়াছেন। গুরুমহাশয় এবং স্কুলের পণ্ডিতদিগের 
দৌরাস্ত্রো অথব৷ স্কুলইনন্পেক্টরদিগের অত্যাচারে শিষু- 
দিনকে এককালে অনেক বিষয় গলাধঃকরণ করিবার 

জগ্য অপরিমিত পরিশ্রম করিতে হয়, ইহা শিগুদিগের 

পিতামাতার অজ্ঞাত নহে, এবং সেই অপরিমিত 

পরিশ্রমের গুরুতর ফল বাঙ্গালী চিররোগী । মাতা 

শিক্ষিত! হইলে শিশুরা অনেকপরিমাণে এ অত্যাচার 

হইতে নিক্ষ,তি পায়। 

[ ১ বর্ষ, বর্ষা । 

একজন হুরোপীর়পণ্ডিত ঞ্চ বলিয়াছেন যে শিশুকে 
৮ বৎসরপর্য্যস্ত মাতার নিকট শিক্ষিত হওয়া উচিত। 

এই তরুণবয়মে তাহাকে বিদ্যালয়ে পাঠাইলে তাহার 

মনোরত্তি সকল সঙ্কুচিত হইয়া যায়, সে মাতার 

নিকট কত আগ্রহসহকারে ঠাকুরমার গল্প শুনে, 
সেই সঙ্গে সঙ্গে মাত! নিল্জে সুশিক্ষিতা হইলে কত 

কাজের কথা তাহাকে শিখাইতে পারেন? সেই 
জন্যই বলি ষেস্ত্রীশিক্ষার অভাবই বাঙ্গালীর এই দুর- 

বস্ধার কারণ। যেদিন আমরা দেখিব. ষে প্রত্যেক 

বাঙ্গালী স্ত্রীশিক্ষার আবশ্যকতা বুঝিয়াছেন, দেখিৰ, 
সকলেই আপন আপন পুত্রের বিস্যাশিক্ষা জন্য 

যেরূপ অর্থব্যয় গ কষ্ট স্বীকার করেন কণ্। স্ত্ীশিক্ষার 
জন্য সেইরূপ ররুশ ও অর্থব্য় ' করিতেছেন সেই 

দিনই বুঝিবে ষ্বে বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ বংশের উন্নতির 
সোপান হইয়াছে, সেই দিন বুঝিব, বাঙ্গালীর কপাল 
ফিরিয়াছে, এই:সকল মহৎ কণ। যিনি গ্রচার করিতে 

খত্বশীল যদি আমর! তাহাকে ধন্যবাদ ন। ৪ তবে 
ধন্যবাদ আর কাহার জন্য ? 

ক 116706 91)67067 

সোমনাথমন্দির 

ভারতীয় গুর্জরএদেশে সমুদ্র উপকূলে মোমনাথ 
দেব অতিশয় জাগ্রত বলিয়! চিরখ্যাত। তথায় প্রাতি- 

নিয়ত গননাতীত হিন্ধর্্মার্থী .গমনাগমন করিত। 

সোমনাথের নিজনম্পত্তি ও যাত্রীদিগের অর্থ হইতে 
নিয়মিত সেব! ষম্পার্গিত হইয়া বিপুল অর্থ উদ্ধত 
হইত্ব। পরধর্মদেষী অর্থলোলুপ গজনীর অধিপতি 
মামু এই সম্পত্তি অপহরণ মানে ১০২৪ খ্ষ্ান্দে সোম- 
মাথক্ষেত্রে সনৈন্যে উপস্থিত হয়। প্রথমতঃ গুর্জরের 
রাজধানী পত্বননগর়ে উপনীত হইয়া দেখিল, যে. 

তথাকার রাজা পলায়ন করিয়। আত্মরক্ষা করিয়াছেন, 
অতঃপর মামুদ তথ! হইতে অবিলম্বে মোমনাথপত্তনে 

আসিল । সোমনাথদেবের মন্দির তিন দিকে সাগর 

পরিখায় বেছিত। অপর দিকে এক সুরক্ষিত যোজক- 
দ্বারা গুর্য় নগরের সহিত সংযোজিত । প্রথমতঃ মানু- 
দের সৈন্যগ্ণ বার বার যুদ্ধে উদ্ভত হুইল, তাহাতে 

ক হিচ্ছসৈনিকগণ অকুতোসাহসে যবনসৈন্য 
গ্ণকে পরাভূত করিয়াছিল । এইরূপে ছুই দিন গত হইল, 

তৃতীয় দিবস সন্নিহিত রাজান্যগণ সোমনাথের সাহা- 
ব্যার্থ উপস্থিত হইলেন, সুতরাং মামুদকে মন্দির অব- 

রোধ ত্যাগ করিয়। সমরে প্রারত্ব হইতে হইল $ এমন 
সময়ে পত্তনরাজ আসিয়। হিচ্ছুদিগের সপক্ষ হইলে । 
মুমলমানের! হতাশ ও ভর্নোন্চম হইয়া পড়িল তখন 



চিত্তরঞজিপী । ] 

মাসুদ ষা্তীঙ্গ প্রণতি পূর্বক ন্বীয় দেবতার বন্দনা 
করিলেন এবং লক্ষষপ্রদান পুর্বক অস্বারোহণ করিয়। 
ত্বীয় সেনাদিগকে উত্তেজিত করিতেং স্বয়ং যুদ্ধে অগ্র- 
সর. হইল । সেনাগণ পুনর্বার যুদ্ধে প্ররত্ত হইয়। পাঁচ 
হাজার হিন্ুসৈন্য নিপাত করিয়! মন্দির মধ্যে প্রবিষ্ট 
হইয়াছিল। র 

মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবি হইয়। তাহার বিমোহন 
শোভায় মামুদদ এটেবারে' চমকিত হইয়া পড়িল। 

প্রথিত আছে স্ুনিপুণ কারুকার্য্য ও বিবিধ উজ্জ্বল 

মণিরদ্বসমন্থিত ষটপঞ্চাশৎ স্তস্তোপরি মন্দিরের. ছাদ 

নুনির্মভ ছিল. ছাদমধ্যস্থলে স্থল স্বর্ণশৃঙ্খলে এক- 
মাত্র উজ্জ্বল দ্বীপ লম্থিত থাকিত। সেই দ্বীপালোক 
মধিপরম্পর৷ প্রতিবিষ্থিত হইয়! সমস্ত প্রাসাদ উজ্জ্বল- 
প্রভায় দিবারাত্রি উদ্দীপিত হইত। পর ধর্্মছেষী মুঢ় 
মামুদ শ্বহত্তে সোমনাথদেবকে স্পর্শ করিরার উপ- 

ক্রম করিলে পাগডার! প্রচুর অর্থদানে সোমনাথকে 
মাত্র প্রার্থনা করিল । কিন্তু ুরাচার বলিল “আমি 
প্রতিমা বিক্রেতা অপেক্ষা প্রতিমানাশ্ষ নামেই পরি- 
চিত হইব” বলিয়। দণদার৷ আঘাত করিল, সোমনাথ 
শুন্যগর্ভ ছিলেন অল্লাঘাতেই ডঙ্গ হওয়ায় রাশিরুত 
মহামুল্য মণিরত্ব নির্গত হইয়া! পড়িল । & অনভ্তভর সেই 

মণিরত্বের সহিত নোমনাথের ছুই খণ্ড প্রস্তর মক্কা 

ও মদিনায় আর দুই খণ্ড গজনীতে প্রেরিত হইল, 

চচ্দনকাষ্নির্টিত প্রকাণ্ড কবাটচৌকাটও গঞ্জনীতে 
লইয়। গেল। তদপরে ১৮৪২ খীষ্টান্দে লর্ড এলেনবরার 

সময়ে সেই চন্দনদ্বার পুলর্দার, ভারতবর্ষে আনীত 

হয়ঃ কেহ কেহ বলেন তাহা ইংলণ্ডে প্রেরিত হই- 

* মুসলমান পুরাবিদ ফেরেম্। সোমনাথের বিষয়ে এইনপ 

লেখেন। বস্তত সোমনাথ লি্মুত্তি ছলেন । অনেকে উহ ভিন 

হস্ত পরিমিত অনুমান করেন। ডাকার উইলসন সাহেবের মতও 

ইহার বিপরীত কেছ কেহবলেন সোমনাথ পাচ গঞ্জ উচ্চ, 
কিন্ত ছই গজ ম্বার্তকায় প্রোর্থিত এবং তিন গজ উর্ধে জাগ- 

রিও ছিল। এক্ষণে ইহাতে অবিশ্বান করিবার কোন বিশিই 

কারণ দেখ! যায় ন।। 

সোমনাথমন্দিয়। প$ 

য়াছে। কিন্ত আমর! ম্বচক্ষে আগ্রা-ুর্গমধ্যস্থ পূর্ব- 

প্লাসাদ নিস্সে বিচিত্র কাউখচিত একটি রহৎ চন্দনদ্বার 

(সোমনাথের দ্বার পরিচয়ে ) দৃষ্টিগোচর করিয়াছি । 
লেখ! বাহল্য মাত্র যে গুর্জর প্রদেশের, জলবারু 

অতি উৎকৃষ্ট; তুমি উর্বর» নৈসর্গিক শোভার এক 
শেষ। এই সকল কারণে দুরত্ব মামুদও এখানে স্বীয় 

রাজধানী করিবা'র কল্পন। করিয়াছিল, কিন্ত অবশেষে 

কি মনে করিয়া তৎস্থানীয় জনৈক ত্রাহ্গণকে করদ- 

রূপে নিয়োজিত করিয়া অস্ত্র গমন করে, উহার 

কয়েক বৎসর পরে গুঞ্জর পুনর্ধার প্রাচীন রাজবংশের 

অধীনে আসিয়াছে ৰ 
এই বোমনাথমন্দিরের শিল্প নৈপুন্যের ভুয়শী 

প্রশংসা সকল সভ্যদেশীয় লোক দ্বারা হইয়। থাকে, 

এখানে নিতাসেব! নির্বাহ জন্ক চতুঃপার্বন্থ হি্ছুরাজ- 
গণ মর্ধযাদানুসারে কিছু কিছু জমিদারী দিয়াছিলেন । 
এইরূপ এখন ছুই হাজার খানি গ্রাম ইহার বৃত্তিম্বরূপ 

হইয়াছিল. এতদ্ভির. প্রগামী উপহার ও মানসিক 
দানে দৈনিক প্রভূত অর্থাগম হইত, পুর্বোক্ত মণিরভাদি 
রাজপ্রদত উপহারমাত্র | 

সোমনাথের নিত্যসেবার নিমিত্ব ছুই হাজার 

ব্রাহ্মণ ও. চিত্বসম্তভোষের নিমিত্ত বন্ছুসংখ্যক বিভিন্ন 

প্রকারের বাপ্ধকর ও অনেক নর্তকী ছিল; এতন্ডিন্ন 

তিন শত ক্ষৌরকার যাত্রীদিগকে ক্ষৌর কর্পাজন্য 
জন্ত সর্বদা উপস্থিত থাকিত, এবং আড়াই শতের 

উপর কর্মচারি বৈষয়িক তত্বারধান করিতেন । 

নর্তকী ও. গায়কগণ সামন্সিক উৎনবার্দিতে নৃত্য 

রীত করিত, তাহাতে সমাগত যাত্রীদিগের বথেষ্ট 
মনোরঞ্জন হওয়ায় তাহার! সংকরনার অতিরিক্ষ দান 

করিতেন । 
মন্দিরাভ্যন্তরস্থ ভিত্বিগাত্রে ও স্তস্তাবলীতে বিচিত্র 

কারুকার্য্যখচিত বিবিধ মুল্যবান মণিরত্ব গ্রথিত 
থাকিয়া! দর্শক মাত্রই চিত্বে অনৈসর্গিক টৈবভাব 
উদ্দীপন করিত । 

এই মন্দিরের বান্িক আকৃতি বদিও 'হিম্ছু দেব 



৮5 সোমনাথমন্দিয । 

দেবীর মন্দিরের সভায় নহে তথাপি বছুকালের পাষাণ- 

ময় শন্দির হিন্দু প্ুপতিদ্বার! নির্িত ইছাতে সংশয় 

কি আছে? মন্দির খিলান নির্টিত, ইহাতে লৌহ 

বা কাষ্ঠ মাত্র নাই, মধ্য গোলকের পশ্চান্দেশে দুইটী 
ক্ষুদ্র গোলক, ভোগ মন্দির ও ভ্রব্যাগার, সন্বুখ কোণ- 
দ্বয়ে ছুইগী উর্ধত্তস্ত, বামদিকেরটীর শিরদেশ কোন্ 
পময়ে নমিত হইয়। বাকিয় শিয়াছে ইহার বিশেষ 
প্রমাণ পাওয়া যায় না । নিকটে সাপরোপকুলে যে 
কয়েকটী উচ্চতম নারিকেলরক্ষ রহিয়াছে তাহারা 
মন্দিরের সহিত আপন ২ প্রাচীনত্ব প্রতিপাদ্দন 

করিতেছে । ₹ 

' মন্দিরের বহির্দেশে সম্ুখভাগে যে সকল অখণ্ড 

প্রস্তর গ্রধিত হইয়াছে, তাহাতে নানাপ্রকারের মৃত্তি 
খোদিত আছে, বহুকালের নিম্মাণ জন্য কতক 
অন্পষ্ট কতক ব৷ তৎকালীয় রুচির পরিচায়ক । 

সোমনাথ মন্দিরের স্থাপয়িত। কে, তাহা নিরূ- 

পিত. হওয়া কঠিন, ইহার স্থান নির্বাচন জন্য স্থাপ- 
ফিতার যথেষ্ট ভাবুকতার পরিচয় পাঁওয়া যায় । বোধ 
হয় দ্বারক। ভিন্ন আর কোন হিচ্ছু দেব দেবীর মন্দির 

এরপ প্ররুতির মুক্ত ভাগারে স্থাপিত হয় নাই, তিন- 

দিকে অকুল জলধি, ্ণণে ক্ষণে অবন্ছ! পরিবর্তন করি- 
তেছে, একদিকে পরিখা, বিবিধ তরুরাজি বেষ্টিত ) 
স্থিরচিত্বে পর্যবেক্ষণ করিলে ধর্থের পক্ষপাতী ন৷ 
হইলেও মন অনস্তত্বর্ূপে আপনি সমাহিত হয়। হায়! 

মনিরত্বময় ভারতক্ষেত্রে কোন মুঢ় পাথুরিয়াকয়লার 

খনি আবিক্ষত করিয়া আমাদের চিরন্তন খ্যাতি 
বিলোপ করিবার উপক্রম করিয়াছে !! অথবা আর 

শোচনার সময় নাই। 

১ম বর্ধ, বর্ষা 1 1. 

আগামী শরৎ সংখ্যা চিত্বরঞ্জিনীতে সোমনাথ 

মন্দিরের চিত্র গদত্ত হইবে । চিত্রখোদক সম্বন্ধে 

এদেশের অবস্থা অতিহীন, তাহা চিত্রানুরাগীর 
অবিদিত নাই। এইকারণেই বঙ্গে সচিত্রপত্র স্থায়ী 

হইতে পায় না। একেত অল্লমংখ্যক চিত্রখোদক 

তাহাতে আবার অধিকাংশ অশিক্ষিতের এই কার্য 

একচেটিয়া, এবং একখানি সামান্য চিত্র রীতিমত 

অঙ্কিত করাইতে ব্যযবাহুলা হইয়। উঠে। ওদিকে 

গ্রাহকবর্গের তাদৃশ গুণগ্রাহীতা নাই, সচিত্র পত্রিকার 

আশানুরূপ এখনও আদর নাই, নতুবা বিবিধার্থ 

সংগ্রহ বা রহস্য সন্দর্ড নামক উৎরুষ্ট মানিকপত্র 
সর্বগুধসম্পন্ন সম্পাঙ্গকের হস্তে থাকিয়াও উঠিয়া 
যায়। 

এই ম্মুত্রে বঙ্গ প্নাহিত্য সংসারের আর একী 
কথ! বলিতে হইতেছে । এপর্যন্ত চারি সংখ্য। চিত্ব- 

রঞ্জিনীতে কোনকাষ্ধ উপন্যান বা কবিত! সন্্রি- 

বেশিত ন1 হওয়ায় গনেকের নিকট আমর! প্রায় 

লাঞ্ছিত হইতেছি কিন্ত আমাদের উদ্দেশ্য ম্বতত্ত্র, তৎ 

সহ্বন্ধে আত্মমুখে বাগারম্বর করা রথা, গুণ গ্রাহী 
পাঠকবর্গ কিঞ্চিৎ ধর্য্যাবলম্বন করিলে কিছুদিন: 
মধ্যেই তাহা দেখিতে পাইবেন | 

এস্থলে ইহাও উল্লেখ্য যে আগামী খতুতে আমর 
ছুইরূপ চিত্র গ্রদান করিব । তাহাতে অবশ্াই কৌছু- 
হলী পাঠক পরিভৃগ্ড হইবেন, এবার চিত্র দেওয়া 
হইল না বলিয়া আমরা নিয়মভঙ্ষ দোষে দোষী হই- 

লাম, সংলারে সকল সময়ে মনের ইচ্ছ। কার্ষে 

পরিণত হয় না,, তাহ বুদ্ধিমানকে বলিয়া দেওয়। 
বৃথা । ” 



নাম | 
সচিত্রখতৃপত্রিকা । 

(ছ্বেমাসিক রহস্য ) 

প্রথম বর্ষ। 
০, ই ০০ পু 
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পপি 3 ১ 

ও প্রীবাটা 
চিত্তরঞ্জিনী সাহিত্য সভ1 হইতে .. 

শ্রী রাজ রাজেন্দ্র চন্দ্র কর্তৃক 
সম্পাদিত : 

ও 

সাহিত্য সভার সম্পাদক, 

ভ্ীমাখমলাল সিংহ কর্তৃক 
প্রকাশিত। 
ডিক 

কলিকাতা, 
যোড়ামাকো। শিকরুষণ দার লেন, ৭ নং জ্যোতিষপ্রকাশ যন্রে 

ীগোপালচন্দ্র ঘোঁষাল-দ্ারামুদ্রিত | 

১৯৪ সংবগ। 



চিত্রঞ্জিনী 
প্রথম বর্ষ__ 

নুচী। 

বিষয় 

অনুষ্ঠানপত্র। (কুলকল্পলতিকা ) 

১। আত্মপরিচয় । 

২। আমাদের উপায় কি? 

৩। খডু বিপর্ধ্যয়] 

$| কম্যাদায়। '* 

€। গ্রীম্মর্য্য। | 

৬। গুহামন্দির | (চিত্র) 

৭। জলস্থিতিবিজ্ঞান | ( সচিত্র) 

৮। তাঁড়িতবিস্তা | 

৯। ধর্মভাঁব ও তাহার আবশ্বকতা | 

১*| পরানুবর্তন। 

১১। বর্ষাচর্ধ্যা | 

১২। বযমন্ত চর্য্যা। 

১৩। বারাণনী (কবিতা ) *"* 

১৪। বাঙ্গালি দুর্বল কেন ? "** 

১৫ | বেদরহম্ত ( উপক্রমণিক1 ) 

১৬1 মহিল। (মমালোচন। ) 

১৭। যমুনা স্তস্ত (কুতব) সচিত্র। 

১৮ | রাধামোহন বাবু । 

১৯। শরচ্র্যা। 

২০। শীতচর্য্য। | 
২১। সামবেদ। 

২২। ন্ুুচন। | 

২৩। সোমনাথ মন্দির | 

২৪। স্নানগ্রথ] । 

২৫। সমালোচন। 

পৃষ্ঠা 
৯৪ 

৯৮ 

৪৬1৮৯ 

২৪ 

৩ 
৫৮ 

২৮1৯৭ 
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৯২ 

৫৯1৬৫ 

শু 

৭৫ 

৩৩ 

৭ 

১৫1১৭ 

১৯1৩৩ 

৩০1৭৬ 

১১ 

'৫1২৫18০1৮১ 

৮৮ 

ও 

৪৩১৬ 

৭৮ 

বিজ্ঞাপন। 

১। ধীহাদের নিকট প্রথম বর্ষের মূল্য বাকি আছে তাহার! 

মূল্য পাঠাইবেন। বার্ধিক অগ্রিম মূলা ডাকমাশ্তল মমেত ছুই 
টাক! | গ্থান বিশিষে অর্ধ মুল্যেও দেওয়] যায়। 

২। তিনজন গ্রাহক লইলে পাঁচ টাকায় বৎসরে পত্রিকা 

প্রেরিত হয় এবং কেহ পাচ খানি পত্রিকার এজেন্ট হইলে 

এক খানি বিন! মূল্য প্রদত্ত হইবে। 

৩। থু পত্রিকার উপযোগী প্রবন্ধ গ্রভৃতি সম্পাদকের 
নামে প্রেরণীয়, মূল্যাদদি আমার নামে গাঠাইবেন। 

৪। ভারতের অতীত গৌরবাস্মক কবিতা) ইতিবৃস্ধ 

ঘটিত ভ্রমণ বৃত্তান্ত) কোন পুরাতন কীর্তিকলাপ, দেশীয় ভীবন- 

বৃত্ত, শিক্পাদির আবর্ণ, গ্রন্থ বিশেষের মমালোচন। ও খতু সম্বন্ধে 

বিচার এবং বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ এই কয়টা মাত্র বিষয় প্রকাস্ত। 

৫। আগামী বর্ষে আমরা লিখোগ্রাফীক উৎকৃষ্ট চিত্র 

সন্নিবেশ কৰিছে য্ব পাইব। 

চিত্তরপ্রিণী, সাহিত্য সভার প্রচারিত নিক্ললিখিত পুস্তক 

গুলি স্থানে স্থানে কিক্রয়ার্থ স্থাপিত রহিয়াছে, দেশহিতৈষ 

মাত্রেই সহানুভূতি দেখাইবেন। 

১। অকাল উন্নতি।০ ২। বঙ্গবীরচরিত ৩ । (মেটারির 

রামদাস বাবু )। 

২। গীতি কবিতা গ্রাথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, ও ৪র্থ ভাগ ।*, 

গুভন্করের আধ্য। /* 7 সিদ্ধান্ত কৌমুদী ১ম ও ২য় ভাগ ২, 
যৌবন সহচর 9১ । সভার উদ্দেশ্ত হুলভ সাহিতা প্রচার ; 
সভার পুস্তক পত্রিকার গ্রাহককে আর একখানি জীবনী পুস্তক 

বিন! মূলো দেওয়া যায়। নতার;আয় বীয় স্ত্রী শিক্ষার 
ব্যয়িত হইবে। 

কলিকাতার কল গ্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য। 

৮ নং, শিবু দর লেন, চিরঞজিনীকার্ধালয়4 ঠা বন্দ্যোপাধ্যায় 
যোড়ার্সাকো, করিকাত|। কার্বাধ)ক্ষ। 



১ম রৰ দ্বৈমানিক রহণা, নশ্বৎ ১৯৪০ | শরৎ কাল। 

তুপত্রিকা । 

ৰ ৬ষ্ঠ সংখ্যা । 

রাধানোহন বাবু। 
(পৃৰ্ব গ্রকাশিতের পর 1) 

পুর্ন পুর্ব প্রস্তাবে আমরা রাধামোহন বাবুর 

কোন কথ! বলিয়া উঠিতে পারি নাই, কেবল তাহ!র 
বংশ বিবরণ কিছু কিছু প্রকাঁশ করিরাছি। এক্ষণে এ 

জীবনীর উপনংহার করিব । 
রাধামোহন বাবুর বাল্যকাল পিভৃনিরমে অতি- 

বাহিত হয়। প্রথমতঃ তিনি পাঠশালায় বাঙ্গালা শিখিতে 

প্রবৃত্ত হন। কিছুদিন পরেই পার্শি ও বংস্কত পড়িতে 
আরম্তকরেন। বলা বাহুল্য তিনি কয়েক বত্নর মধ্যেই 

এই দুই ভাষায় বেশ ব্যুৎপন্ন হইলেন। এই নময়ে পঞ্চ- 

দশ বতনর বয়মে কান্দিগ্রামে তাহার প্রথম বিবাহ 

হয় কিস্ত বিবাহের দুই বতনর মধ্যেই প্রথমাপত্ী পর- 
লোক গমন করেন | পুনর্ধার তালীবপুর মমীপে 

,কোল্লাগ্রামে বিবাহ করিলেন । এই বিবাহিত পত্বীর 
প্রথমেই তাহার একগি পুত্র জন্মে। পুত্রের নাম 

. “গোবিন্দনেবক" রাখিয়াছিলেন | যথ। সময়ে পুত্রকে 

বিছ্যা শিক্ষা দিয়া বিবাহ পর্য্যন্ত 'দিয়াছিলেন। কিন্ত 
কিছুদিন পরেই পুত্র ও বধূ অকালে কালকবলে 

পতিত হয়। সেই সময়ে এই প্রশান্তচিত্ত ধার্শিকশ্রেস্ঠ 
কিছু বিচলিত হইয়! পড়েন | 

. বহিগতে সচরাচর না হউক কোন কোন সাধু 

চরিতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, কোন একগি আহ্বা।দ 
ব। বিষাদ জনক ঘটনার পর মেইন্তত্রে অনেক সৎ- 

কার্ধ্য সাধিত হয়। হয়ত প্োন উদ্বারটিত্ত নদাশয় 

মনে মনে দেশহ্তি কল্পন। মাত্র করিয়। রাখিয়াছেন, 

কার্ধ্যারশ্ডের সুযোগ পান নাই; নংনারের এমনি জটিল 

জঞ্জাল! আর যেই কোন চিরপ্মরণীয় খেদজনক ঘটন] 

তাঁহার উপর আঘাত করিয়াছে, অমনি বিবেক ম্যায় 

পেতঃ কর্তব্যবুদ্ধি উত্তেজিত করিয়া তাহাকে নাধারণ 

নমীপে উপশ্থিত করে । এরূপ জীবন ইহ নংনারে 

অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়| 

ক্রমে রাধামোহন বাবুর অনেকগুলি সম্ভানরন্ততি 
জন্মিল | যে গুলি শিশুকালেই গত হইয়াছে তাহাদের 

নাম উল্লেখের প্রয়োজজনাভাব ; তবে যে পাঁচ পুত্রের 

পরিবারগণ অদ্যাবধি বর্তমান রহিয়াছেনঃ এমন কি 

পঞ্চম বা চতুর্থ পুত্র শ্ীপুরুষোত্ধম ঘোষচৌধুরী অগ্যা- 
পিও ব্রজবাসী কর্তার নাম রক্ষা করিতেছেন, এস্লে 

কিয়দংশে তাহাদের বিবরণ কথিত হইবে। 
যদিও গৌোবিন্দসেবক বাবুর পরলোক গমনের 

পর রাধামোহন বাবুর বিংশতিগী পুত্র কন্তা হয় 
কিন্তু জেষ্ট পুত্রের শোক তিনি কখন তুলিতে পারেন 
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নাই | গোখিম্দ বাবুর ম্বভ্যুর পরেই তিনি তীর্থ গমনের 
আয়োজন করিতে প্ররত্ত হন । প্রাথমতঃ বৈদ্যনাথ 

দর্শন); পরে কানসীধামে গমন করেন । এই সময়ে 

তিনি একরপ প্রীস্তত হইয় গিয়াছিলেন । তৎকালে 

রেলওয়ে বা অস্ধ সুবিধা ছিল ন৷ সুতরাং তাহাকে 

বন্থব্যর করিয়া! পালকীতে তীর্থে যাইতে হইয়াছিল । 

যেই কাসীধামে তিনি উপস্থিত হইলেন, অমনি তাহার 
একটী কীর্তি কথ! মনে পড়িল; তাহার সে যাত্রা 

আর পশ্চিম যাওয়া হইলনা। সঙ্গে যে প্রধান 

কর্মচারী ছিলেন তাহাকে কালীতে রাখিয়া নিজে 

বাদী প্রত্যাগমন করিলেন । অনস্তর কানীস্থ কর্ম 
কারক রাধামোহন বাবুর আদেশে বড় ঝড় নৌকা 
বোঝাই করিয়া মন্দির নিন্নাণ উপযোগী প্রস্তর পাঠা- 

ইতে লাগিলেন এবং কয়েকজন হিন্দুম্খানী ভাক্ষর 

পাঠাইয়া দিলেন । 
গুভদিনে গুভক্ষণে জগদানন্দপুরের প্রস্তর মন্দি- 

রের গম ভিত্বি গ্রথিত হইল। হিন্দুদেব মন্দির ব৷ 

প্রানাদ প্রণালীর নিয়মানুমারে এই মন্দিরের ভিত্ভিতল 

ষোড়শহস্ত নিন্সে প্রোথিত আছে। প্রথমত ভাট 

পাথর ও শুড়কী, পরে আম] ইটঘ্ার1 বনিয়াদ সুদ 

রূপে পত্বন হইয়াছিল । এই মন্দির উর্ধে পঞ্চাশৎহত্তের 

উপর হইবে; মন্দিরের চারিদিকে প্রায় পাচ বিঘা 

ভূমিতে প্রয়োজনীয় অন্ঠান্ত গকোষ্ট নির্দিত হইল। 
এই ঠাকুরবাটীর বনিয়াদে গুস্তরাদি ছাড়া প্রায় 
চল্লিশলক্ষ ই্উক লাগিয়াছিল, সাহেবগঞ্জ, চণ্ডালগড় ও 

জয়পুর, কামী হইতে প্রয়োজনীয় প্রস্তরারদদি আনীত 

হইয়া! ক্রমাগত মাতবধে মন্দির নির্মাণ সমাগ্ড হয়। 

মন্দিরের ভিতরে পুরাণোক্ত দেব প্রতিমূত্তি এক এক 

খণ্ড প্রস্তর ফলকে খোদিত হইয়া ভিত্তিগাত্রে সংলগ্ন 

হইয়াছে; তাহাতে ভাক্ষর্ষ্যের শিল্প চাতুর্ধ্য যথেষ্ট 
পাওয়া যায়। মন্দির দ্বিতল, উরদ্ধতলে দোলমঞ্চ, লাট- 

মন্দিরে সাময়িক উৎসব ক্রিয়া হয়। প্রবেশদ্বারের 

উদ্ধে গোলকগৃহ। তাহাতে ম্বেতমর্্দরের নুন্দর 
হরগোরী প্রতিমা! বিরাজিত রহিয়াছেন । 

রাধামোজন বাবু। [১ম বর্ষ, শরৎ । 

মন্দির নির্মাণে প্রায় ডেড়লক্ষ টাকা ব্যয় হয়, 
এবং রাধাগোবিন্দ ঠাকুরের প্রতিষ্টা জন্তও পঞ্চাশ 
হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছিল । প্রতিষ্ঠাকালীন বঙ্গীয় 

শান্ত্র ব্যবপায়ীাগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া যথাযোগা 

সম্মান করা হয় এবং দস্তরমত কাঙ্গালি বিদায় ও 

ভোজনাদিও হইয়াছিল কিন্তু হায়! কালের অবশ্থয 

পরিবর্তনীয় চক্রে এই ছুই লক্ষ টাকার যদ্বু নির্িত 

মন্দির বিলোপ হইবার উপক্রম হইয়াছে !! আমরা 

স্বচক্ষে দেখিয়! ক্ষুব্ধ হইয়াছি। এক্ষণে প্রীমন্দির চতুঃ- 
পার্খস্থ অউ্রালিক। মাল। অতি জীর্ণ অবস্থায় উপনীত 

হইয়াছে । এই সময়ে ইহার সংস্কার না হইলে এই 
কীত্তি কোথায় বিলুণ্ড হইয়া'যাইবে। রাধামোহন বাবুর 
উত্তরাধিকারি বাবুগণ ! তোমরা যে চারিবেল৷ 
পান ভোজন করিয়৷ জীবনক্ষয় করিতেছ ; আত্মকার্ষ্যে 

সদ শনব্যস্থ ! কেহ নিজের বিলাশিতায় পরিচ্ছদ 

পারিপাট্যে, কেন্ু যানবাহনে, কেহ কেহ বৈঠকখানা, 
লইয়া অনবনর ; আর কেহ কেহ ব৷ পুত্র কলত্র লইয়া 

মহাকোলাহল করিয়। বেড়াইতেছ ! কেহ ম্বেচ্ছাচারি 
হইয়। কুলাচার ভ্রষ্ট, কেহ মুখে প্রাচিন প্রথার দাস, 
কার্যে কবন্ধগ্রায়। তোমরা যে পত্বীর গাউন বনেট্ 

ছেলের ও নিজের কোট, কামিজ, বেপ্ট লইয়। ব্যস্থ 

নমন্ত কিন্ত এ সকল কাহার প্রনাদে ও কাহার ভাগ্যে 

ভোগ করিতেছ চিস্তা কর কি? 

গোবিন্দমেবক বাবু ও তংপত্বী অকালে পরলোক: 

গ্নত হইলেও রাধামোহন বাবুর চারি পুত্রের পাচ 
অংশ বর্তমান 1 কেন না মদ্ধম পুত্র মধুম্দন বাবু 

অপুত্রক হেতু দ্বিতীয় ঘার পরিগ্রহ করিতে বাধ্য হন 

সুতরাং এক্ষণে এই পাঁচ অংশিদারগণ প্রায় তিন 

চারি স্থানে আবাস গ্রহণ করিয়া পিতৃ পিতামহ 

স্থাপিত নির্বাক প্রস্তর মুঠিকে পক্ষান্তরে ফাকি দিয়া 
নিজ নিজ চেন ঘড়ি ও অলঙ্কার পরিচ্ছদের প্রকার 

ভেদ করিতেছেন। হায়! এই বৃহৎ পরিবারস্থ 

একজনও নি গুর্ব পুরুষের প্রাতি কৃতজ্ঞ নয় ? কৃতত্রতা 

মহাপাপ । আর কাহাকে ক্ৃতদ্ধত। বলি? বত্নরাস্তে 



চিত্তরঞ্জিনী |] 

সামাম্ঠ চাল কল! সহযোগে শ্রাদ্ধে এই প্রস্তর মন্দির 

রাজকীর্তি নিষ্মাত! রাধামোহন বাবু কি তৃপ্ত হন? 
কখনই নহে । অতঃপর অভিমানস্ফীত বাবুগণ ! ঘোষ 

চৌধুরীগণ ! একবার স্বার্থপরতা বিনক্জন দিয়া 
জ্ঞাননেত্র উন্মীলন কর। 

পিতৃনির্দেশে রাধামোহন বাবু যদিও পিতৃশ্রাদ্ধ 
সামান্যরূপে মম্পাদন করেন কিন্তু মাতৃশ্রাদ্ধে চুর 

অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন । এভি্র স্ত্রী পুরুষে তুলাদানাদি 

হিন্দুধশ্মীনুমোদিত বিবিধ পুণ্যজনক নৎকার্ধা করেন । 

এই মন্দির ব্যতীত তাহার আর একটি কীর্তি কথ। 
লিখিতে বিস্বত হইয়াছি, উক্ত দেব প্রতিষ্ঠাকালে 
হস্তলিপির প্রাচীন শান্ত্রমূহ বু অর্থাদি ব্যয় করত 

্ীমন্দিরে একটি গ্রন্থাগার স্থাপনা করেন । বর্তমান 
বাবুগণের তাহাতে বিল্ময় উপস্থিত হইতেছে !! 

এস্থলে রাধামোহন বাবুর অন্যান্য সদগুণের 

উল্লেখ না করিয়। থাকা যায় না। তিনি গ্রাম্য পাঠ- 
শালার লেখা পড়া ব্যতীত নংস্কৃত ও পার্শিতে বুযুৎ- 
পন্ন হন । তিনি প্রশান্তচিত্ব ও ম্বধন্মপরাঁয়ণ ছিলেন । 

উত্তররাটীয় কায়স্থ হইয়া ব্রাহ্মণ জাতির শ্যায় নদা- 

চারনম্পন্ন ছিলেন । তিনি নিরামিষ আতপান্ন একা- 

হার করিতেন । যদিও পিতার প্রায় দশ লক্ষ 

টাকার সম্পত্তির উপর কর্তৃত্ব করেন কিন্ত ক্ষণমাত্র 

অহঙ্কার প্রকাশ বা অন্যায় কার্ধয করেন নাই । তাহার 

মূর্তিও প্রশান্ত | চিত্তও প্রশান্ত, গম্ভীর ; আগন্তক 
ভীতচিত্বে উপবেশন করিত ; আলাপে মুগ্ধ হহয়া 

যাইত । শান্ত্রালাপ ও বদালাপ কণ্ঠ। তাহার ওষ্টাগ্রে । 
হস্তও তাহাই সম্পাদন করিত । তাহার বাক্য ও 

কাধ্য বিভিন্ন হয় নাই, তিনি অনন্তকালের জন্য অমর 

হইয়াছেন । আমরা এতদিনে তাহার কথঞ্চিৎমাত্র 
"সত্য যশঃ প্রচার করিয়। কুতার্ঘগণ্য বোধ করিলাম । 

রাধামোহন বাবু এমনি নির্বিবাধী ছিলেন যে 
তাহার পিতার ম্বভ্যুর পর ত্ব্দীয় দূরক্াতিগণ বিষ- 
যের অংশ পাইব বলিয়। মোকর্দম। উপস্থিত করত ' 

শেষ জাল পর্য্যন্ত করিয়। নির্বাসন দণ্ডাজ্ঞা প্রা 

রাধামোহন বাবু। ৮৩ 

হয় । তাহাতে রাধামোহন বাবু জজসাহেবের নিকট 

পুনর্বিচার প্রার্থনা করত জ্ঞাতিদিগকে বেখরচ। 
খোলস। করাইয়া! নিজের মহত্বত৷ দেখান। 

অগ্রন্থীপের গোপীনাথ বাসুঘোষের স্থাপিত। 

গোপীনাথজী চিড়ামহোত্নবের দিন অদ্যাপিও বাসু 

ঘোষকে পিও দিয় থাকেন ! এই বান্থঘোষই রাধ।- 

মোহন বাবুর পুর্ব পুরুষ । একদা কোন কারণে বান্ু 
ঘোষের কারাবাস আজ্ঞ। হয়। গোপীনাথের প্রাতি 

তাহার এঁকান্তিক বিশ্বাসের অভিমানে ঠাকুরেরও 
কয়েদ ও ভোগ বন্দ করেন । আশ্চর্য্য এই যে তৎপরেই 

তিনি কয়েদ হইতে খালাস হওয়ার সম্বাদ পান । 
এইরূপে সংকল্পিত রাধাগোবিন্দ ঠাকুর প্রতি- 

ছিত হইলে, তিনি নিজ সম্পত্তির উপর একখানি 
স্বেচ্ছাপত্র (উইল) করিলেন । তাহার জমীদারীর 

মধ্যে কতকগুলি নিক্ষর বৃত্তি আছে। ঠাকুরের নামে 

তাহ! দেবন্ব করিয়া যান কিন্তু সেই ম্বেচ্ছাপত্র রেজি- 
ট্টরী কৃত না হওয়ায় অদ্য পর্য্যন্ত তাহ! কার্ষ্যে পরিণত 

হয় নাই 1 এখন গোবিন্দজী উত্তরাধিকারিবর্গের হাত 

তোল! মাত্র ভোগ পাইয়। থাকেন 1! বস্ততঃ হিন্দু দেব- 
প্রতিষ্ঠাকারিদিগের এই একটী সহজ ক্রুটী জন্য তাহা- 
দের কৃত এরূপ মহৎ কার্যের শেষ রক্ষা হয় না। 

এ সকল সামাজিক হিতজনক অনুষ্ঠানের চিরস্থায়ী- 

স্বের উপায় সর্দীগ্রে করিয়া পশ্চাৎ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা 

করা উচিত। 

ইহার পর রাধামোহন বাবু একরপ সংপারে 

নিলপ্ত হইয়। তীর্থে গমন করেন, এবৎ ১২৫৯ সালে 
গ্রবন্দাবন ধামে কিছু দিন বান করিয়। তথায় ম্বধন্মী- 

নুমোদিত পুণ্যজনক সৎকার্য্য করিয়াছিলেন । পরে এ 

বৎসরে ব্রজধামেই পরলোক প্রাপ্ত হন, এই জন্য তদ- 

বংশীয়গণ সময়ে সময়ে মৌখিক তাহার নাম করি- 

বার নময় 'ব্রজবানী' কর্তার দোহাই দিয়া থাকেন !! 

| তিনি যে নময়ে জীবিত ছিলেন তাহার প্রতিমুহ্হি 

রখ! চলিত কিন্তু পল্লিগ্রামবানী বলিয়। তাহ! হইয়। 

উঠে নাই )না হউক, এক্ষণে তদবংশীয়গণ*'কি তাহার 



৮৪ জলম্িতি বিজ্ঞান। 

কোন ল্মরণ চিহ্ন করিতে পারেন না ? অন্ততঃ রন্দা- 

বনধামে রাধামোহন বাবুর একগি সমাজ ও অস্ত্র 

স্বাপিত হওয়া উচিত। আমরা প্রতিবানী বলিয়া 

১ম বর্ষ, শরৎ ।] 

এই অনুরোধ করিতে সাহস পাইতেছি ; জানি না 

রাধামোহন বাবুর বিষয়াধিকারি নব্য বাবুগণ ইহাতে 
কি মনে করিবেন ! সম্পূর্ণ । 

জলস্থিতি বিজ্ঞান । 
(পুর্ব প্রকাশিতের পর 1) 

 পুর্দে কথিত হইয়াছে যে অর্গলের তলদেশ গরথমে 

চোঙ্ষের তলদেশের নহিত নংলগ্র আছে, অর্গলের 
ঘ হাতল ধরিয়া টানিলে অর্গল উপরের দিকে উঠতে 
থাকিবে । এখন দেখ। যাইবে যেগঘম্থান শুন 

»ওয়ায় ক পাত্রের বায়ু বিস্তুত হইবে এবং খ অর্গল 
উদঘাটিত করিয়া চোঙ্গের মধ্যে প্রবেশ করিবে। 

হাতলের উপর চাপ দির অর্গলকে পুনর্মার 

নিচে ঠেলিয়া দাও। খগ স্থানের বানু সঙ্কুচিত 
5ইবে এবং তজ্জনিত চাপে ঘ কবাট রুদ্ধ হইয়। 
বাউবে। | 

এই প্রক্রিয়। বারকয়েক সম্পন্ন করিলে ক পাত্রের 

বায়ু প্রায় নিক্ষানিত হইয়। যাইবে । 

জলোত্বোলন বস্ত্র । 

জলোত্বোলনযন্ত্র পুক্ধোলিখিত বায়ু নিক্ষানন- 

নস্ত্রেরে অনুরূপ । কেবল জলোত্বোলনযক্ত্রের কবাট 
গুলি কঠিনতর হওয়া আবশ্যক । 

১০ম চিত্র । 

এই কবাটননুহ অবশ্থাপনের 

কিঞ্চিৎ পরিবর্তন সহকারে ইচ্ছামত 

জল ডদ্ধে প্রেরিত হইতে পারে। 

পার্থের দশম চিত্র অনুধাবন করিলে 

বুঝা যাইব্,ষে, এই যন্ত্রের ক নামক 

একটী নলঘ্বারা জল উদ্ধে প্রেরিত 
হইতে পারে | ক নলের মুখদেশে প 

নামক একী কবাট আছে। গ 

নামক কবাট এরূপে অবস্থিত যে তাহ! কেবল নিল্া - 

ভিমুখে উদ্ববাটিত হইতে পারে এবং ঘ কবাট পুর্লমত 
অবশ্থিত। 

এই যন্ত্রের কার্ধ্য কিনূপে হইবে দেখ! যাউক। 

মনে কর দ দণ্ড এর্নপভাবে 'অবস্থিত যে, গ কবাট ঘ 
কবাটের উপরে সংলগ্ন হইয়! আছে। দণ্ড উত্তোলিত 

হইবার সময় ক এবং ঘ র অভ্যন্তরস্তিত বাধু ক্রমে 

ক্রমে অধিকতর শ্থানব্যাপী হওয়ায় ঘনন্ধ এবং 

বিস্ত,ষ। বা আধারোপরি চাপ ক্রমশঃ অল্পতর হই-' 
তেছে। ঘ কৃবাটের নিম্নভাগে যেনল আছে তাহ! 

জলে নিমগ্র আছে। বহিংস্থ বারুর চাপ জলদ্বার 

সঞ্চালিত হইয়। ঘ কবাটের নিম্নদেশে লাগিতেছে । 
ঘ কবাটের উপরিস্থিত বায়ুর চাপ কম হইয়াছে 

বলিয়া অধঃস্থিত চাপের প্রভাবে এ কবাট উদাটিত 
হইবে । এবং যক্ক্রের ভিতর জলগ্রবেশ করিবে । 

হস্তদ্বার। চাপিয়া দ দণ্ড নিন্সে প্রেরণ কর, অভ্য 

স্তরস্হিত বাধু সঙ্কুচিত হইয়। জলে চাপ পড়িবে | এবং 

ঘ কবাট বন্দ ও প কবাট উদ্ঘাটিত হইবে। অতএব 

বুঝ। যাইতেছে যে ক নামক নলদ্বারা ইচ্ছামত উর্ছ 
স্থানে জল প্রেরিত হইতে পারে৷ 

জলমানযত্ত্র। 

এই যন্ত্রদ্বারা দহজে তরল পদার্থসমুহের আপে- 

ক্ষিক গুরুত্ব নির্ণয় কর! যায়। একটী নরল দণ্ডের, 
নিক্দেশে ক ও খ ছুইগী ফাপা বর্তল সংযুক্ত 
আছে। দগুট়ী সচরাচর কাচনির্শিত হইয়া থাকে। 



চিত্তরঞজিনী।] 

খ বর্তলগিতে এরূপ ভার দেওয়া থাকে যে জলমান 

যন্ত্র ভানিবার নময় দগুক্ষেত্রের সহিত সমান্তরাল 

হইয়া বা মোজ। হইয়। ভানে। 
একাদশ চিত্র। 

কোন তরল পদার্থে জলমান 

ভানাইয়া দিলে উহার ওজনের পরি- 

মিত তরলপদার্থ অপহ্ত হয়, (ভান- 

মান পদার্থবিষয়ক তত্ব অধ্যায় 

দেখ!) ভিন্ন ভিন্ন তরলপদার্থে জল- 

মান যন্ত্রের কতদূর ডুবে দেখিলেই 

তাহাদের আপেক্ষিক গুরুত্ব স্থির 
হইতে পারে। 

মনে কর খচ দণ্ডের বর্ণক্ষেত্র ফল ক্ষ। 

রা হী ঘনক্ষেত্র ,, খ। 
ব জলমানের ওজন-- ও | 

» ত নামক তরল পদার্থে যন্ত্রের গ পর্য্যন্ত ডুবিল। 

ছ্ ১, 0 

» অস্ত পদার্থের আপেক্ষিক গুরুত্ব । 

» আথ ১9 
অতএব ও -অ (খ-ক্ষুচ গ।) 

এবং ও-অ” খক্ষ*চ ছ।) 

কারণ কোন আধার পরিমিত তরলপদার্ধের 

ওজন এ আঁধারের ঘনমান এবং তরলপদার্থের 

আপেক্ষিক গুরুত্ব এই দুইটীর গুণফলমাত্র । 

অতএব। 

অ খ -্্ক্ষ ৮৫ চট্ট 

৪9 থ ঠ 59 গট 

| অঅ খ-_ ক্ষ ১৮ চগ 
(জল এবং বারুর আপেক্ষিক গুরুত্ব নিরূপণ) 

- একদি এরপ খিশি লও যাহার মুখবন্ধ দ্বার! 

সম্পূর্ণরূপে রুদ্ধ কর! যাঈতে পারে । শিশির ভিত- 

রের বায়ু বারুনিক্ষানন যক্ত্র ছারা বাহির করিয়া লও । 

এরূপ অবস্থায় শিশির কত ওজন হয় নির্ণয় কর। 

পরে বন্ধ খুলিয়। শিশিতে বায়ু প্রবেশ করিতে দ্বাও। 
২১ 

জলস্থৃতি বিজ্ঞান। ৮৫ 

এখন আবার শিশির ওজন নিণয় কর। তৃতীয়ত: 

শিশি জলে পুর্ণ করিয়। তাহার ওজন স্থির কর। 

মনেকর বারুশুন্ত শিশির ওজনও | 
রঃ বায়ুপুর্ণ টি ৮ **ও। 
99 জাল পুর্ণ 59 $$ টি ও | 

এখন বুঝ। যাইবে যে ও_ও শিশির ভিতরের ভার 
এবং ও -_-ও ১, ৯ জলের । 

অতএব জলের আপেক্ষিক গুরুত্ব বায়ুর আপে- 

ক্ষিক গুরুত্বঃ ওক ৩০৩ | এইবূপে জলের 
নহিত তুলনায় অন্যান্য বাম্পের যে আপেক্ষিক গুরুত্ব 

হয় তাহ! নির্ণয় কর! যাইতে পারে, নাধারণতঃ বায়ু 

অপেক্ষ। জল ৭৬৮ গু৭ বেশী ভারী । 

দুইটি দ্রব পদার্থের আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্শয় প্রাথ। | 

পুর্নোল্িখিত শিশিতে একবার একটী দ্রব এবং 

পরবার অন্য দ্রবগি দ্বার! পুর্ণ কর, 
মনে কর শিশিরপর্থ ওজ ন-ও 

,». ১ম  ভ্রবপুর্ণ শিশির ভার--ও | 
». হয় ৪ লু | 

অতএব ও-_ও এক শিশি ১ম দ্রবপদার্থের ভার । 
এবং ৩--৩- ১ ২য় ৮৮:৮৮ 
পুর্নমত অ -প৩---ও 

আঅআঁ-স্ও 
রণীর্ুত কঠিন পদার্থের আপেক্ষিক গুরুত্ব নিরূপণ । 

গুড়াগুলি একটী শিশির ভিতর রাখ এবং জল 
দ্বার শিশির অবশিষ্টভাগ পুর্ণ কর, মনে কর শিশির 
ভার এখন ৩হইল। মনে কর শিশি কেবল জলপূর্ণ 
হইলে তাহার ভার “ও” এবং বারুতে ওজন করিলে 
গুঁড়াগুলির ভার ও হইবে । 

অতএব ও+-_ও -গুড়ার ভার-_তৎকর্তৃক অপ- 

সত জলের ভার. ও-অপন্থত জলের ভার। 
এজন্য ৩+ও-_-৬- অপহৃত জলের ভার! গুড়ার 
আপেক্ষিক গুরুত্ব--র্টা জলের আপেক্ষিক গুরুত্ব 

ও । 
বক্রনালীযন্ত্র ৷ 

এই যন্ত্রদধারা এক পাঞ হইতে অপর নিঙ্গতর 



৮৬ 

পাত্রে তরলপদার্ধ চালিত কর যাইতে পারে । এক 

পাত্রে জল এবং তৈল থাকিলে তাহাদিগকে পৃথক 

করণ জন্য বক্রনালীবস্ত্র ব্যবহৃত হইতে পারে । 

ঘবাদশ চিত্র । 

নলটী সচরাচর কাঁচ নির্মিত 
হয়। নলের ছুই বানু অনমান 

হওয়া আবশ্যক । নলের খ 
স্থান পৃর্থীতল হইতে ৩২ ফুটের 

মধ্যে রাখা আবশখ্াক । কারণ 

খ স্থান ৩২ ফুট অপেক্ষা বেশী 

উচ্চ হইলে জল খ স্থান পর্য্যন্ত 
উঠিবে না। 

নলের ক্ষুদ্রতর বাছ উচ্চতর 
স্থানশ্থিত পাত্রে সত্যুক্ত করিয়া 

নলের ভিতরের বারু টানিয়া লইতে হইবে । নলগী 
তরল পদ্দা্থদ্বারা পুর্ণ করিয়া এরূপ নৎযুক্ত করিলেও 
চলিবে। 

এখন এই যন্ত্রের কার্য দেখ! যাউক। কওগ 

স্থানে বায়ুর চাপ সমান । ক খবাছু অপেক্ষা খগ 

বাহ্ ব্শৌলম্বা বলিয়া তাহ!তে অধিক তরলপদার্থ 

আছে। কাষেই খগ বাহু হইতে কিঞ্চিৎ তরল 

পদার্থ পড়িয়া যাইবে । কারণ ক ওগন্থানে বায়ুর 
চাপ সমান । জলের চাপ অঞ্চালকত। গুণ আছে 

বলিয়। ক ওগ্স্থানের বাধুর চাপ-পরম্পর প্রতি- 

ছবন্বীতায় ধিনষ্ট হইয়া যাইতেছে । কগ্থান অঙ্গুলী 
দ্বারা রুদ্ধ কর, বায়ুর চাপের অভাব জন্য গ খানের 

বায়ুর চাপেরই কেবল কার্ধ্য হইবে। এবং এচাপের 

পরিমাণ নলের অভ্যন্তরম্থ জলের ওজন অপেক্ষা 

বেশী হইলে জল পড়িবে না । মনে কর একী নারি- 

কেলের হুকার নলিচা দিয়া জল বাহির হইতেছে । 

হু'কার মুখের ছিদ্রগী রুদ্ধ ঝুরিয়া*দাও, জল পড়া বন্ধ 
হইবে, আবার ছিদ্রমুখ খুলিয়া দিলেই জল পড়িতে 
আরম্ত হইবে । বাজীকরগণ একগি কাষ্ঠের বাক্সর 

ক্র কামরায় হুকার নারিকেলের দিক উপরে 

জলম্থ্িতি বিজ্ঞান । ১ম বর্ষ, শরৎ । ] 

রাখিয়া নলিচাগী প্রোথিত করিয়া রাখে । এ কাম- 
রার গাত্রে একচী ছিদ্র থাকে । হুকার মুখে এরূপ 

একটী ছোট নল সংযুক্ত করিয়! দেয় যে হুকাঁর জল 

বাকের ভিতর পড়িতে থাকে । ভকার জল পড়িয়া 

যখন এ ছিদ্রপথ অবরুদ্ধ হয় তখন আর বারু প্রবেশ 

করিতে পারে না । এবং কাষেই হছুকাঁর জল পড়। 

বন্ধ হয়, চতুর বাঁজীকর নময় বুঝিয়া আদেশ করে 

“ব্প্ধ কর”? এবং লোকে বিশ্মিত হয়। যদি বাঝ্সর 

পার্খশে আর একী ছিদ্র থাকে এবং কামরার ছিদ্র 
অপেক্ষা উহা ক্ষুদ্রতর হয় তবে কিয়ৎকাল পরে 

কিঞ্চিৎ জল নির্গত হইলে রহত্তর ছিদ্রের পথ পুনরায় 

মুক্ত হয়, এবং ভেলবীওয়ালাও তখন হুকাঁকে আবার 

বর্ণ করিতে অনুমতি দেয়। 

এখন দেখা ঝাউক বক্রনালী যন্ত্রের গ মুখ দিয়া 

কিঞ্চিৎ তরলপদ্ার্থ পড়িয়া গেলে কিরূপ কার্য 

হইবে । এরূপ অবস্থায় খ গ স্থান খালি হইবে 

এজ্জন্য ক খ স্থান হইতে তরলপদার্থ গ্রধাবিত হইয়। 

এ শুন্য স্থান পুরিত করিবে | এই প্রকারে বক্রনালী- 

দ্বারা প পাত্রের নমুদয় তরলপদার্থ জন্থা কোন নিল্প- 

তর পাত্রে চালিত করা যাইতে পারে । পৃথিবীর 

মাধ্যাকর্ষণবলেই বক্রনালীর কার্ম্য হইতে থাকে । এই 

যন্্দবধারা কুপ হইতে জল তুলিয়া শস্তন্সেত্র দিঞ্চিত 

হইতে পারে না। 

ত্রয়োদশ চিত্র । 

আরকিমেদীণের ক্ক বা পেঁচ। 
এই যন্্রদ্কারাও জল উত্তোলিত 

হইতে পরে । নিরাকিউজ 
দেশীয় বিখ্যাত পণ্ডিত এবং 

জলশ্হিতিবিজ্ঞানের ভিত্তি সংস্থা- 

পক মহাত্ব। আরকিমেদীস্ এই 

যন্ত্র নিন্মাণ করেন, ইহার গঠন 

ততি সহজ ! মনেকর একট। 

কাঠের রুূলে একী নীনক নির্টিত নল বেষ্টিত আছে । 

রুলের নিম্নদেশ জলের উপর রাখিয়া একটু থাকা- 



চিত্তরঞ্জিনী |] 

ইয়া ধর এবং দদণ্ড ধরিয়া অঙ্কিত তীরাভিমুখে 
ঘুরাইতে থাক । প্রথমতঃ ক মুখ উচ্চ ও খস্থান নিন 
হইয়া আছে। এজন্য ক মুখ দিয়। জল প্রবেশ 
করিয়া খ স্থানে আাণিয়া পড়িবে | দ দণ্ড অর্ধপাক 
ঘুরাইলে খ স্ঙাঁন উচ্চ এবং গ স্থান নিম্ন হইবে । তজ্জন্য 
খম্থানের জল গশ্থানে নামিয়া পড়িবে । এইরূপে 
ঘুরাইলে অবশ্যে এ জল নলের উপরকার মুখণিয়। 
বহির্গত হইবে | প্রাস্তর বা অন্য কোন কঠিন পদার্থ 
নলের ক মুখে রাখিলে এরূপে ঘুরাইলে নলের অপর 
মুখ দিয়। বাহির হইবে। 

দমকল । 

দমকশ্গদ্বারা জল উত্তোশিত হইয়। বেগে অন্যত্র 
নিক্ষিপ্ত হইতে পারে ! অটরাচর অশ্রি নির্মাণ জন্য 

এই কল ব্যবঙগত হইয়। থাকে ইহারই নাম (1715 

1)78179) পুর্দে পনম্প বা জলোজ্োোলক যন্ত্রের বিষয় 

* যেরূপ লিখিত হইয়াছে তাহাই অনুধাবন করিলে এ 

বস্ত্রের কার্য) বুঝ। যাইবে | 

এই যন্কসের শিন্নদেশের 
2 ও 
7 ট নল, জলের অহিত 

:// মা সংযুক্ত 'আছে। চও ছ 

7 রি রি অর্থলদণ্ড এরূপভাবে পর- 

স্পরের সহিত নংবুক্ক বে 

ছ দণ্ড শিচের দিকে চালিত 

হইলে ঢ দণ্ড উপরের 

দিকে চালিত হয় । প, কফ, ত ও দ চরি খানি কবাট 

উপরের দ্দিকে খোল। বাইতে পারে । জ গুশ্বজের 

ভিতর বারু আছে। 

যখন চ দণ্ড উপরে উঠিসে, তখন ফ কবাট খুলিয়া 

.শিয়া ট নলের জন ভিতরে গ্রাবেশ করিবে । পরে 

চদ্দণ্ডের নিচে নামিলে ফ কবাট বন্ধ ইইপে। এবং 

জলের উপর অর্গলের চাপ জন্য ত কবাট খুলিয়া 
গুপ্বক্গের তিতর ধাবিত হইবে । গুম্বজধের ভিতরের 
বারুর প্রাতিচাপজন্য এ,জল পুনরায় ক নল দিয়া 

বেখে বাহির হইবে। 

জলস্ততি বিজ্ঞান । ৮৭ 

জলস্চিতিবিজ্ঞানের মূলন্বত্রের পৌরাণিক ইতিরত্ত । 
সীরাকুজ।ধিপতি হাইরো সুবর্ণ রাজনুকুট প্রান্ত 

জন্য ম্বণকার নিয়োজিত করেন। শ্বণকারগণের 

চৌরাপবাদ চিরপ্রসিদ্ধ | প্রদত্ত স্বর্ণের কিঞ্িৎ অংশ 
তাগরা আত্মাৎ করিয়। অন্য কোন নিকুষ্টতর ধাতু 
মিশ্রিত করিয়া মুকুট প্রস্তুত করিয়াছে, নরপতির 
মনে এই সন্দেহ উপশ্িত হইলে তিনি ইহার শির।- 

করণ জন্য গণিতবিগ্যাবিশারদ পণ্ডিত আরকিমিদীস্ 
মঙোদয়কে বিনিযুক্ক করিলেন । মুকুট ন। ভাগ্গিয়। 

কিউপায়ে ইহা নিরারুত হইতে পারে পণ্ডিতবর 

দিবানিশি সেই চিম্তভ। করিতে ল/শগিলেন । এক দিন 

স্ানাগারে প্রবেশ করিয়া তাহার মনে হঈল তাহার 

অবতরণ জন্য চৌবাচ্চার জল পড়িরা যাইতেছে, 
অমনি ভাবিলেন তাহার দেহের ভার পরিমিত 

মাংনাহ্ি ভিন্ন অন্য কোন পদার্থের নরদেহ নিশ্মিত 

হইলে এ দেহের আরতন তাহার দেঠের আয়তনের 

মত হইবে না । এপং তাহার দেহ নিমজ্জন জন্য যত 

জল 'অপনারিত হইতেছে, কল্পিতদেহ করুক তাহ! 

হইবে না । অতএব একি বিশুদ্ধ ন্ব্ণমুকুট যত জল 
অপসারিত করিবে, গবিশুদ্ধ দবর্ণনুকুট তাহা হইবে 
না। এর নিদ্ধান্ত করির। আনন্দে পিহনপ হই- 

লেন, ধেশভুষা করিতে আর বিলম্ব নহিল না । ক্রানা- 
গার হইতে “ইউরিক” “ইউা/রক।” আমি নিদ্ধান্ত 

করিয়াছি, আমি নিদ্ধান্ত বরিয়ছিঃ বলিয়। উন্মত্বের 
ম্যার চীৎকার করিতে করিতে রাজপথে বহির্গিত 

হইলেন । | 

ইহাই জলখ্তিবিজ্ঞানের মুলভিত্তি। ১৬০৮ খুঃ 

অন্ধে এইরূপে জলঠ্িতি পিজ্ঞ:নের পথম স্ুত্রপাতভ 

আরন্ত হঈল। পরে ১৬১২ খঃ ক্ষে ভানমানপদার্ধ 
বিষয়ক এক খানি পুস্তক তিনি প্রকাশিত করেন, 

ইহার অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে উক্ত বিজ্ঞানের আর 
উন্নতি নাধিত হইল না । আরকিমিদীমের পর 

পুর্দোর্লিখিত গ্যালিলিও, তরিচেলী এবৎ প্যম্ফি'ল 
মহোদয়গণের আবিষ্কার উল্লিখিত হইতে পায়। ইতি। 



৮৬ শরচচর্যা। | 

শরচ্চর্য্যা । 
আশ্বিন কার্তিক দুই মান শরতৎ্কাঁল। এই কালে 

আবকাঁশমণ্ডল ও দিক নকল পরিক্ষত হয়। বময়ে 

সময়ে শ্বেতবর্ণ মেঘ (১177০-71711)08) ঘন ঘন গর্জন 

করিয়া অতি অন্লমাত্র বারিবর্ণ করে। চন্দ্র ও 

নক্ষত্র সকল উজ্জ্বল এবং সুর্যযকিরণ খরতর হইয়া 

উঠে । পথের কর্দটম শুফ হইয়। যায় | নদনদী সরো- 

বর প্রভৃতির জল নির্মল হয় । বক, চক্রবাক প্রস্তুতি 

পন্সীগণ আকাশমার্গে উড্ভীন হইয়া আকাশের 

অপুর্ব শোভ। মম্পাদন করে । রাত্রিকালে অত্যন্ত 

শিশিরপাত হইয়া তদ্বর। পদ্মবন শ্রীভ্রষ্ট ও ধান্য- 

নু্জরী পরিপুষ্ট হয় । এ সময়ে ধান্যক্ষেত্রের হরিতিম। 
যিনি একবার দেখিয়াছেন তিনিই মুগ্ধ হইয়াছেন । 

কুমুদ, কন্কার, ইন্দীবর, সেফালিকা ও কাশকুনুম 

প্াভৃতি বিকনিত হয়। কল কালাপেক্ষা শরৎ- 

কালের রাত্রির শোভা অধিক। আবার সময়ে 

মময়ে কুনুমশন্ধামোদিত বারু প্রবাহিত হইয়। অধিক- 

তর মনমদ করিয়। তুলে । | 

বধাকালে মানবগণের ম্বভাব্ত পিত্বনঞ্চিত হয়| 

এক্ষণে সহম। প্রচণ্ড নুর্ধ্যকিরণ স্পর্শে এ সঞ্চিত 

পিত্ত গকুপিত হইয়া! স্বরাদি রোগ উৎপাদন করে। 

অতএব পিত্ব উপশম নিমিত্ত তিক্তদ্রব্য্থারা পাক 

কর। দ্বততপান ও বিরেচন (জোলাপ) গ্রহণ কর! 

কর্তব্য । লকলেই জানেন হেমস্তকালে ম্যালেরিয়া 

স্বরে বঙ্গদেশকে কেমন বিব্রত করিয়। তুলে । তজ্জন্য 

অনেকে কার্তিক মাসের শেষে বাত দিবন ও অগ্র- 

হায়ণ মানের প্রথম আট দিবন বিশেষ সাবধানে 

ধাকিতে উপদেশ দেন। কিন্ত ইহা তাদশ যুক্তিযুক্ত 

বলিয়। বাধ হয়না । উপযুক্তকালে কোন নদীতে 

সেতু ন। বাধিয়। শ্রাবণ ঘীদ্র মাসে তৎকার্যোর প্রয়ান 

পাইলে বিফল প্রযত্ু হঈতে হয় । ম্যালেরিয়। বিষের 

সার্ষীরণ ধর্ম এই যে উহা সঙ্গে সঙ্গেই পীড়াকর হয় 

না। বস্ততঃ রোগপ্রকাশের অনেক পুর্ব হইতে 

[১ম বর্ষ, শরৎ। 

সঞ্চিত হইয়া ক্রমশঃ অধিক হইলেই জ্বরাদি ব্যাধি 

উৎপাদন করে । অতএব তত্লিণারণ জন্য শরৎকাল 

হইতে বিহিত উপায় অবলম্বন করা কর্তব্য । পরস্ 

প্রাচীন আধ্যচিকিৎনকগণ উল্লিখিত (কার্তিকের 

শেষ ও অগ্রহায়ণের প্রথম) মময়ে ভাদ্রশী সাবধান 

প্রয়োজন বোধ করেন নাই। বরং উপযুক্ত পরিমাণে 
গুরুপাক দ্রবা পান ভোজনে ব্যবস্থা দিয়াছেন 

ফলত সতর্কতার সহিত শরত্কাঁপ অতিবাহিত করিলে 

প্রায়ই হেমন্তকালে স্বাস্থ্যভঙ্গ হয় না। 

তিক্ত কষায় ও মধুর রনবিশিষ্ট দ্রব্য অথচ যাহ! 
সহজে জীর্ণ হয়; যেমন শালী তগুলান্, মুগ, চিনি, মধু, 

আমলকী, পটোলপত্র ও জাঙ্গলদেশজাত মাং প্রভৃতি 

এবং পানার্থ হংসোদক (১) ন"মক পানীয় প্রশস্ত | 

বৈগ্যশান্ত্রে এই হংসোদকের অশেন গুণ কথিত হইয়াছে। 

ইহা! বিষদোষ (২) বঙ্গিদিত, শগরুক্ষ ও অনভিষস্দি 

(শ্লেম্ববর্ধক) নহে। বায়ু পিত্ব কফ্চের দোঁষনাশক, নির্মল ' 

ও পবিত্র পানাদিতে অম্নত তু ফল পাওয়া যায়। 
শরতকালে কষায় বস্ত্রই বাবহার্ধ্য (৩) চন্দন বেণার 

খশখশ ও কপুরদ্বারা অঙ্গর'গ ক্রিয়া মুক্তামালা ও 
পরিক্ষত বস্ত্র পরিধান পুর্দক সন্ধ্যার পর কিয়ৎক্ষণ 

(চারি দণ্ড) চরক্রকিরণ সেবন করিবে । শিশির 
ক্ষার দ্রবা, পুর্ণাহার, দধি, তৈল, চর্বি, তীক্ষ মদ্, 

কটু উষ্ণ ও ভ্টদ্রব্য পুর্ববায়ু ও রাদ্র ত্যাগ করিবে । 

অর্থাৎ এই নকল মেবন করিবে না| 

(১) শারদায় জল কোন পাদ্ধে €রিয়া অহোরানব্রকাল 

কোন আচ্ছাদন হীন স্থলে রাখিলে অর্থাৎ দিবসে সুর্যকিরণে 
উত্তপ্ত ও রাণে চন্দ্রনক্ষত্রাদি কিরণে শীতল করিয়া লইলে 
তাহাকে “ছংসোদক'ঃ*বলে। অগ্রির উতন্ভতাপে সিগ্ধ করিয়া' 
লইলেও চলিতে পারে। 

(২) বর্ধাকালে মাকড়সা প্রভৃতি বিষাক্ত 'কীটের মৃতদেহ 
পচিয়! জলকে বিষাক্ত করে। ইহাই ম্যালেরিয়! নামে অভি- 
হিত হয়। এই পিষ সর্বাপেক্ষা জলে অধিক পরিমাণে সঞ্চিত 

হয়। তজ্জন্ত সর্বাগ্রে পানীয় জলের দোষনাশক নংশোধন 
প্রক্রিয়। প্রয়োজনীয়? 

(৩) মেধ্যং স্থশীতং পিব্ক্সং কষায়ং বস্ত্রমুচাতে। 
তদ্ধারয়েদষ্চকালে তচ্চাপি লঘু শন্ততে ॥ 



চিত্তরঞজিনী। ] আমাদের উদ্পায় কি? ৮৯ 

আমাদের উপায় কি? 
(পূর্বের পর 1) 

তাই বলি, যেমন হিন্দুশান্ত্র মতে নাকার উপালন! 

বার নিরাকারের জ্ঞান করিতে শিক্ষা করে ; যেমন 

কর্মকাণ্ড হইতে জ্ঞানকাণ্ডে যাইতে হয়ঃ যেমন তর্ক 

দ্বার কেবল বিরূদ্ধমত বার্দীকে কোন বিষয় বুঝাইতে 
হইলে কতকগুলি সু.ল স্থল বিষয়ে এক্য হওয়া আঁব- 

গ্যক। সেইরূপ আমোদপ্রিয় ও ধারন্মিকের মধ্যে 

কোন সাধারণ ভূমি থাকা প্রয়োজন । এক্ষণে ব্রাঙ্গ- 

সমাজে যেরূপ সঙ্গীত হইয়া থাকে তাহ! যে এতদু- 

ভয়ের মধ্যে সাধারণভূমি হইতে পারে না; তাহ! 
এত দিন লোকের ব্যবহারে জান] শিয়াছে। সমাজে 

কেবল ওরূপ সঙ্গীত হইলে মন্দির শুন্যপ্রায় পড়িয়া 
থাকিত ! এরূপ অনুমান নিতান্ত অসঙ্গত নহে। 

এক্ষণে জিজ্ান্ত এই যে, এই বিশাল পৃথিবীতে 

ক্রি নেই সাধারণভুমি নাই ? এই ব্রঙ্গাণ্ড মধ্যে 
কোটি কোটি লোকের স্থান হইতেছে, আমাদের 
দুই জনের দাড়াইবাঁর স্থান নাই! সাধারণভূমি 

নিকটেই আছে, আমরা উভয়ে গিয়া অধিকার 

করিলেই হয়। ধর্ম ও নীতি অনুগারে চালিত. নাট্যই 

সেই সাধারণভূমি | নাট্য জন্মিয়াই ধর্মের বেবায় 
নিযুক্ত হইয়াছিল। যাহারা ভারতবর্ষ ও গীনের 
পুরারত্ব আলোচন। করিয়াছেন, তাহার। এ বিষয় 

বিলক্ষণ অবগত আছেন। ইউরোপে মধ্যকালে 

ধন্মসংক্রান্ত নাট্য নকল প্রদর্শিত হইত | লোকের 

পাপভার নিজক্কদ্ধে লইয়া! শবক্ররূত উতৎপীড়ন ও 
অপমান হয করিয়। খুষ্ট কিরূপে প্রাণত্যাগ করি- 

লেন ; তাহা করুণবর্ণে চিত্রিত হইত দিব! ছ্িপ্রহরের 

সময়ে গরলয়ের অন্ধকারে পৃথিবীকে ঘেরিল । ঈশ্বরের 

(-*) এই সকল নাটক গ্রন্থ “ মিরাল্প্লে ও “ মরালপ্লে” 

নামে খ্যাত ছিল। এবং এখনও জন্মণির কোন কোন স্থানে 

এরূপ নাটোর প্রথ। প্রচলিত আছে । ইহাছারা খৃষ্টের পবিশ্র 

জীবনের ক্রিয়া সকল পরিদর্শিত হইত । 
৮৬০ 

দারুণ কোপ প্রকাশ পাইল । যিশাসের পবিত্র- 
আতা স্বর্গে প্রস্থান করিল! পাপীর মুখ পাংশুর 

ন্যায় শ্বেতবর্ণ হইয়া গেল। এ সমস্ত খুষ্টভক্তের 
ঙগদয়ে দ্ঢ়রূপে অঙ্কিত হইত । যে “ অবজ্ঞা- 

্পদ যুডাশ” ত্রিৎশ-রজতমুদ্রার লোভে নিরপরাধী 
মেষশাবকের ন্যায় নিরীহ প্রভুকে শক্রহত্তে অপি 

করিয়াছিল, তাহার হৃদয়ের ঘোর নরক য.্ত্রণ। ও 

ভয়ানক প্রায়শ্চিতায (আত্মহতা) লোকে তড়িত বেগের 
ন্যায় অনুভব করিত ! ! এই সকল অভিনয় দ্বার! 
প্রদর্শিত হইলে খৃষ্টান মণ্ডলীর কথ। দূরে থাকুক, 
ভিন্নধন্মাদিগেরও মন বিগলিত হইয়া যায়। খষ্টের 
প্রতি শ্বাভাবিক বিদ্বেষ অপনীত হইয়া তাহার প্রাতি 

ভক্তি ও প্রেম জন্মে । তাহার বিপক্ষের বিরুদ্ধে প্রবৃত্তি 
উত্তেজিত হইয়। উঠে । 

শ্রব্া কাব কল্পনার লীলমা ভাষায় এই সকল 

রৃত্বাম্ত যতই উৎকৃষ্ট রূপে বর্ণনা করুন না কেন 
আমাদের হৃদয় তাহাতে শতাংশের একাংশও বিচ- 

লিত হইবে না। আর বাগীতা মস্তক অবনত 

করিবে, এবং যে নঙ্গীতের শহীয়শী ক্ষমতায় +শু 

পক্ষীও বিমোহ্তি হইয়। যায়, নে নঙ্গীতও ফিয়ৎকাল 

অভিনয়ের নিকট স্তপ্তিত হইয়া থাঝিবে । 

অভিনয় কার্ষ্য যথানিয়মে প্রদর্শিত হইলে মনুষ্য 

মনের উপরে তাহার যে কি পর্য্যন্ত আধিপত্য 

তাহা কেনা অবগত আছেন ? কলিক। 5. টাউনহলে 

একদ] «“নীলদর্পন” নাটকের অভিনয় হইতেছিল-_ 

গ্রন্থকর্ত। নীলকরগণের উতৎপীড়নে হতভাগ্য দুঃখ 

পীড়িত গ্রজাগণের দুর্দশা এমন মনোহর ভাষায় 

বর্ণন করিয়াছেন-_ অভিনয় এত উৎকুষ্ট হইয়াছিল যে 
তাহা দেখিয়া অনেকে জ্ধশ্রর স্বরণ করিতে 

পারেন নাই | যে স্থলে দুর্দান্ত নীলকর রোগ্ অনহায়। 

+/দুঃখিনী ক্ষেত্রমণির লতীত্ব হরণের চেষ্টা। করিতে 



৯০ আমাদের উপায় কি? 

ছিল। সে "লের চিওি এতদূর জীবন্তবৎ অভিনীত 

হয় যে, তাহা দেখিয়। সকলেই প্রায় ক্রোধে 

'অদ্ভিভুূত হইয়াছিলেন ॥ দর্শকের মধ্যে এক ব্যক্তি 
এতদূর "গপীর হয়া উঠেন যে, অভিনয়কে বাতুব 

ঘটন] মনে করিয়। তিনি কল্পিত দ্ুরত্ের হস্ত হঈতে 
'অবলার উদ্ধার সাধন ও অত্যাচরের প্রতিফল 

গ্রদান করিতে অগ্রমর হন । অভিনয়ের ক্ষমতার 

সাক্ষ্য স্বরূপ এরূপ বন্তনংখ্যক ঘটনা উদ্ধত নর! 

যাইতে পারে । 

ব্রাঙ্ম-নমাজ কেন যে এতদিন অভিনয় কার্যাকে 

অবজ্ঞ। করিয়।ছেন বলিতে পারি না। অত কি 

অনৎ অভিনয় যাণার পক্ষ হইবে তাহার এক 

অক্ষৌহিণী সেনার কার্ধয এরাকী করিবে । আবার 

ধর্ের পরিচর্যয। কাঁরতে নাট্য এত উৎসুক যে 

ধর্মের কার্য বনিয়৷ ভুলাইয়া না লইয়া গেলে নে 

অন্য কার্যে যাইবে না। কিন্ত তথাচ ধর্মনমাজ 
প্রায় তাহাতে বিনুখ । কেননা নাট্য অসৎ লোকের 
সংসর্গে থাকে । কুনতনর্গে থাকিলে লোকের যেমন 

চরিত্র দুবিত হয়, সৌভ।গ্য বএতঃ নাট্যের সেরূপ 

“্বভাবে' ততদোষ হয়নাই । কেবল কুনংসর্গের নহ- 

ফল অপবাদ তাহার অদ্দষ্টে ঘটিয়াছে। বস্ততঃ 

মে অপবাদ নিতান্ত ন্যায় সঙ্গত নহে। যদি কোন 

দুই্টলোক অসীর আঘাতে কাহার প্রাণ বংহার করে, 

তাহা কি অসার দোষ? না সেই ঘাতকের? অনী ত 

অলহায়ের রক্ষার জন্য ব্যবহৃত হইতে পারিত। 

সেইরূপ নাট্য যপ্দি অনং লোক কর্তৃক পরিচাণিত 

হইয়। কৌন কুকার্ধয করে তাহ। হইলে নাট্যকে 'অপ- 
রাধা কর৷ সম্পূর্ণ অন্যায় । 

ত্রা্ম-মমাজ এতদিন লে'কের মন পরিবস্তনের 

জন্য বকততা ও নঙ্গীত এই দুই উপায় অবলখ্খন 

করিয়াছেন । এক্ষণে যাহাতে নাট্যঅভিনয়ও সম- 

জের উদ্দেশ্য সাধনে নিয়োজিত হইতে পারে, তছি- 
ষয়ে প্রস্তাব করা এই প্রবঙ্থের উদ্দেশ্য । সঙ্গীত ও 

শর্ত ছারা কোন. উপকার হয় নাই, এ বথ। 

১ম বর্ষ, শরৎ।] 

আমরা বলিতেছি না, কিম্বা এই ছুই উপায় যে পরি- 

তাক্ত হয়, তাহাও আমাদের অভিপ্রেত নহে । আমর! 

বলিতেছি, প্রাগুক্ত দুই উপায়ের সহ্তি এই তৃতীয় 
উপায়গিও ঘংযোগ করিলে সমাজের মহোপকার 

সাধিত হইবে । যদি বক্তা দ্বারা কোন উপকার 
হইয়। থাকে, অভিনয় দ্বারা তাহার চতুগুণ উত্খীকার 
হইবেঃ নারণ উৎক্ুষ্ট বাগ্বীত। সঙ্কীর্ণ প্রকারের আীভি- 

নয় বলিলেও অন্যায় হয় না। বাণী কণ্ঠন্বরের তার- 
তম্য ও বিভিন্ন প্রকারের স্বাভাবিক অঙ্গভঙ্গী দ্বার। 

যেরূপ রুতকার্ধ্য হয়েন, কেবল বক্তব্য বিষয় শুকের 

ন্যায় উচ্চারণ করিয়। গেলে নে রুতকার্যযত। লাভ 
তাহার পক্ষে অধস্ভতব । যেমন এন্দ্রজালিকের মায়! 

দণ্ড, বাণীর. পক্ষে বক্ততার অভিনয়াংশও নেই 
প্রকার । অভিনয্াংশ পরিত্যাগ কর, কুহক অন্ত- 
হিত হইবে। পরীস্থান উড়িয়। যাইবে । অনাধারণস্থ 
আর কিছুই থাক্ষিবেনা। বাধীরা যেকোন কোন 
সময়ে মিথ্যাকে পাত্য করেন, দিবাকে রাত্রি করেন, 

তাহার প্রধান কারণ অভিনয় নিপুণতা । গ্রীন, 

দেশের অনাধারণ বাগ্মী ডিমস্থিনিন্কে বক্ত.তার 

কোন অংশ বর্পাপেক্ষ। প্রধান জিজ্ঞানা৷ করিলে 

তিনি “অভিনয়কে” অর্কপপান আনন প্রদান 

বরিয়াছিলেন | 

এখনে আমাদের প্রার্থনা এই যে ব্রাঙ্গনমাজ এ 

বিষয়গি রীতিমত বিবেচনা করুন । প্রতি সগ্ডাহে না, 

হউক অন্ততঃ মাসান্তরেও ব্রাদসমাজের উদ্দেশ্য 

সাধপ বিষয় নকল যাহাতে অভিনীত হয় তদ্বিষয়ে 
যু কর। কর্ভব্য। অনেকে বলিতে পারেন, খুষ্টের 
জীবশী ন:টাারে পরিণত হইতে ,পারে,। 
আমরা এরূপ নাটকের উপযোগী আধুনিক কোন্ 
ঘটন। পাইবঠ মধ্যকার “মরালপ্লের ন্যায় নাট্য 

উনবিংএ এতান্দীতে হৃদয়গ্রাহী হইতে পারে না। 

কারণ, মরালপ্লে'র পাত্রগণের নাম শ।০০ই কাল্স- 

নিক বেধ হহয়। থাকে । দয়া, ধম্মঃ বিণর প্রভাতি 

নৈতিকগুন অণল মনুষ্যাকারে আঁভিনয় করতেছে, 



চিন্ত রঞ্জিনী |] 

দেখিয়া যেন নত্য বলিয়া কেহই বিশ্বান করিতে 

চায় না। ঞ্জ সুতরাং তাহাতে সহানুভূতি হওয়। 

অ্বস্ভব। দ্বিতীয় আঁপত্বিগি ন্যায়সঙ্গত বটে কিন্তু 
যক্লালপ্লে'র উল্লেখ করিয়া আমরা কেবল দেখাইয়াছি 

তব ধর্ম ও নীতিসংক্রান্ত নাট্যাভিনয় নুতন নহে । 
| সু উক্তগাকারের নাট্যাভিনয় আমাদের উদ্দেশ্য 

॥ প্রথম আপত্তির বিষয়ে আমাদের উত্তর এই 
যে কোন ধশ্ম মংস্থাপকের জীবনী লইয়াই যে নাটক 

লিখিতে হইবে এমত কিছু কথ। নাই । দেশের হ্তি- 

জনক নৈতিক উন্নতির দৃষ্টীস্ত, ধর্মের জয়, অধশ্বের 
পরাজয়, সাধুর ন্বর্গ, পাপীর নরক ; এই সকল 'উপ- 
দেশ ও দৃষ্টান্ত বিশদরূপে উপযুক্ত গ্রন্থকারেরদ্বার। 

লেখাইয়া অভিনয় করিতে বগিতেছি। ইহাতে অর্থ- 
লাভ লালশা বিসর্জন চাই। উপযুক্ত ও অনুরক্ত 
ব্যক্তির সম্দান চাই, আমন্ত্রণ চাই; স্বানাভাব বলিয়। 

যথার্থ উপযুক্ত ব্যক্তি দ্বারদেশে দণ্ডায়মান--অ1র 

” আমোদপ্রিয় বালকাদির ঘর! রঙ্গস্থল পরিপূর্ণ হই- 
ফাছে। এরূপ হইলে চলিবে না । খুষ্টধর্ম গরচারের 

জন্য লক্ষ লক্ষ টাবা ব্যয়িত হইতেছে। ব্রাঙ্গনমা- 

জাধিপতিগণ কি তাহার কিছুই পারিবেন না? 
না পারিলে চলিবে কেন? দেশের অবস্থা ও রুচি 

ভেদে বিবিধ উপায় অবলম্বন করিতে হইবে । আমর 

জানি খৃষ্টান মিঅনরীগণ বাইবেলকে পদ্য ও নাটক 
করিয়। ক্ষান্ত হন নাই। ইহা সংস্কৃত শ্লোকাঁকারে 

(*%) পাঠকগণ । রামনারাম্ণ তর্কপঞ্গানণকত “প্রবোধ- 

চন্দ্রোদয় নাটক” মনে পড়েকফি? বস্ততঃ তাঠাও একপ্প 

গ্রকারাভ্তরের “মরালপ্লের” অনুরূপ) ইহােেও বঙ্গের আদি 

“নাটক বলিলৈও বলা যা়। 

আমাদের উপায় কি? ৯১ 

কথকতাঁয় পরিণত ও যাত্রা এবং সংকীর্তনের নুরে 

যদঙ্গ সহকারে গীত ও কথকতা করিয়া! থাকেন ! ধণ্য 

অধ্যবরায় ও অবিচলিত উৎসাহ ! 
আর এক কথ।, আঙজি দশ বর্ষে এক দুই করিয়! 

তিন চারিগী প্রসিদ্ধ রঙ্গভূমি স্থাপিত.হইল | কিন্তু মাই 
কেল ও দীনবন্ধর পর আর ভাল নাটককার হয় নাই 

কেন? রঙ্ষভূমির বর্তমান ছুরবশ্থা ধ্যান নেত্রে স্বীয় 
কবিদ্বর় চিন্তা করিয়াই কি ইহলোক হইতে অপন্থত 

হইয়াছেন ? ইহার একমাত্র মুখা কারণ ভদ্র শিক্ষিত 

বাক্তিগণ .বর্তমান অভিনয়কে বিষবৎ দেখেন। 

ভদ্রে যাহা করে ন1--ভদ্রে যাহাতে আদর করে না 

তাহার স্থায়ী উন্নতি কোথায়? তাই বণি ক্রাঙ্গ 
নমাজের মস্তকগণ চিত্তরঞ্রিনীর এই ক্ষীণকণ্ঠে এক- 

বার্ কর্ণপাত করুন ! তাহা হইলেই আমাদের উপায় 
নিরাককত হইবে এবং তাহা হইলেই ব্রাঙ্গনমজেরদ্বারা 
দেশের যথার্থতঃ মঙ্গলের বীজ উপ্ত হইবে ক্ষ । 

(*) এই প্রবন্ধের উপসংহার কালে দেখিতেছি যে, বিগত 

ভাদ্র মাস হইতে জাতীয় নাট্যগুছে একটা নাধীনাটাসম্পদায় 

অভিনয় দর্শাইঠেছে । আমরা একপ একজাতীয়্ অভিনয়ের 
খাড়াবাড়ি বর্ধমান সমাহদ্দ চাই না। ইঙাঠে কোন অভীনষ্ট- 

সিদ্ধ হইবে না। যুদা দোকানী বাস্থুলের ছাত্রত্বার রঙ্গভৃমি 

পরিপূর্ণ হইলে কোন লাভ নাই,। বিশেষঠঃ ঘুগযুগান্তরের 

(ঢর্রিত চব্বণ) পুরাণাদি গ্রাচান শ্রস্তান্ুবাদ গ্রাকারাস্তর করিয়া 

পুন: পুনঃ অভিনয়ে কোন সুফল প্রত্যাশা নাই। ভারতবানা 

পুরাগকথা। প্রায় কন রাখিরাছে। এদেশের নিয়শ্রেণী ও 

অবপাকুল কথকত। শুনিয়া রামাএণ। মহাভারনের জ্ঞান লাভ 

কারয়া থাকে । তা বপিতেছি, এক জাতীর পুরাণ প্রসঙ্গ 
আর বারে বারে ভাল লাগে না । হগাতে নুহন নূতন ভাল 

গ্রন্থ কারের সৃষ্টি হইণে না। 



তাড়িত বিদা1। [১ম বর্ষ? শরৎ। 

তাড়িত বিদ্যা। 

অনুপ দুই সহশ্র বৎসর পূর্বে ইহা বিদিত ছিল বে 

তৈলশ্করটিক (477৮০) রেশমে ঘর্ষণ করিলে উহা লু 

দ্রবা আকর্ষণ করে ) এবং খৃষ্টীয় ফোড়শ শতাব্দীতে 
ডাক্তার গিল্বার্ট সাহেব প্রদর্শন করিয়াছিলেন যে 

গন্ধক, লাক্ষা ও কাঁচ প্রভৃতি দ্রব্যতেও টতলপ্ফটিক 
সদৃশ গুণ অবস্থিতি করে। 

তাড়িত বিষয়ক জ্যান-এই সময়ে অপ্ফ.টভাবে কথ- 

কিং আয়ন্ধ হইয়া! ইদানীং আশ্চর্য প্রকারে এরূপ পরি- 

বার্বত হইয়াছে ধের, এক সেফেণ্ডে ইউরোপ ও আমে- 

রিক। এবং কয়েক মিনিট মধ্যে ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষের 

মধ্যে সংবাদাদি প্রেরিত ছয়। 
ভাড়িতের কার্ধা। একখানি কাচা শুদ্ধ ম্ঞেমজ 

বন্তে শীষে লীক্রে সংঘর্ষণ করিলে নিম্বলিখিত ব্যাপ।র 

সমূহ উৎপন্ন ছয়। 
১। কাচদণ্ড, কেশ, পালখ, অর্ণ রোঁপ্যাদি ধাতুর 

বুন্বম পাত এবং কাগজ শোলা ব৷ লঘু কাণ্ঠ খণ্ডের 
সঙ্গিধানে ধরিলে ইছাদিগকে আকর্ষণ করে । 

২। বদি এই ধর্ষণ ক্রিয়া অন্ধকারে নিম্পঃ ছয় তবে ব্তের 

গতির সঙ্গেনঙ্গে একপ্রকার আমীল-আভ। দেখা যায়। 

৩। বদি কাচদণ্ড সু ল সন্ধিস্থল বাধাতু দ্রব্যের 

সঙ্গিকটে ধর! যায়, ভবে চট্ চট্ট শব্দ সমন্থিত জ্যোভি- 
স্থান স্কূলিঙ্গ কাচদ্ড এবং অঙ্কুলীর মধ্যন্থান দিয়া 
চলিয়া বায়। 
৪1 কাচদও শরীরম্থ ত্বক সমীপে আনয়ন করিলে উর্ণা- 

নাত জলম্পর্শ করিলে যেরূপ বোধ তদ্রুপ অনুভূত হয়। 

&। যেবজ্ দ্বার কাচদণ্ড দৃষ্ট হর, উহা! হুইতেও 

অবিকল তত্তল্য ব্যাপার সমস্ত সম্তূত্ত হয়। 

বন্ধারা এই বিশেষ সুক্ষ জ্যোতির্খয় পদার্ধের উৎ- 
পত্যাদি সমস্ত ব্যাপার সংঘটিত ছয় তাহাকে “ভাড়িৎ” 

কছে। ভড়িৎ অর্থে বিছ্বুৎ ব। বিশেষ রূপে যে পদার্থ 
দী।গু পায়। ইন্থার উদ্ভব বাছা! হইতে তদর্থে 'ভাড়িত'। 
স্ভাড়িত আকর্ষণ ও বিয়োজন। ভাঁড়তের আকর্ষণ ও 

বিয়োজন শক্তি প্রদর্শনার্ধ দেবদাক বা অম্যবিধ লঘু 

কাষ্ঠ নির্ট্িত একটা মটর পরিষাণ ক্ষুদ্র বর্তুল রেশমী 
সুত্র দিয়! উপযুক্ত অবলম্বের সহিত ঝুলাইয়া তাড়িত 
দোলক নামধেয় একটী সরল যন্ত্র প্রস্তত করিতে 

হইবেক। এখন একখানি কাচদণ্ড রেশমী বস্ত্র ঘর্ষণ 
করিয়া দোলক বর্তুল সমীপে আনয়ন করিলে ইহা এই 
রূপে উত্তেজিত কাচ দপণ্ডাতিম্থুখে আকু$ হুইয়। তাহা 

সংস্পর্শ করে ও অত্যপ্পকাল সংস্পৃষট থাকিয়াই দণ্ড 

হুইতে বিসুক হয়। বর্তুপটার এবন্বিথ অবস্থায় এক- 
খানি লাক্ষাদণ্ড ফানেল বা অন্যবিধ রোমজ বস্ত্রে ঘর্ষণ 

করিয়া তদীয় স্িধানে ধরিলে উছা! এই উত্তেজিত 
লাক্ষা দণ্ডাতিমুখে কউ হয়। যদি পূর্বোক্ত উত্তে- 
জিত কাচের পরিবর্তে প্রথমতঃ উত্তেজিত লাক্ষাদণ্ড 

বর্তুল সমীপে আনগ্তন করা যাইত, তবে বর্তূল লাক্ষা 

ভিমুখে আক্ুউ হইয়া ইহাকে সংস্পর্শ করিত। অত্যপ্প 
কাল সংস্পৃষ থাকিস্কাই লাক্ষ! হইতে বিযুক্ত এবং তদ- 

বন্থায় উত্তেজিত কাচ তম্িকটে আমিলে তৎকর্তৃক আৰু 
হইত। এবখ্িধ প্রকারে উত্তেজিত কাচস্পর্শে দুরীরুত 
বর্ুল উত্তেজিত লাক্ষায় আকু্ট এবং তথ্যতিক্রমে 
উত্তেজিত লাঙ্ষণ স্পর্শে দূরীকৃত বর্ত,ল উত্তেজিত কাচে 

আকুউ হয়; অপিচ সাম্য ভাবাপন্ন বর্তুল উভয় কর্তৃকই 
আকৃষ্ট হুয়। 

এতন্বার! প্রভীরমান হইতেছে যে, ভাড়িত দ্বিবিধ। 
যথা ১। কাচোডুৎ+ বাহা উত্তেজিত কাচ হইতে উৎপন্ন । 

২। ধুনোৎভ্ভুৎ বাছা উত্তেজিত লাক্ষা হইতে 
উৎপন্ন। পণ্ডিতের প্রভেদ জন্য ইহ্াদিগকে যথাক্রমে 

পু ও ক্ষীণ তাড়িত নামে অভিছ্িত করিয়। স্থির করিয়া-, 
ছেন যে, সম জাতীয় তাড়িতাপন্ন দ্রব্য পরস্পরকে বিয়ো- 
জন ও ভিম্ন জাতীয় পরম্পরকে আকর্ষণ করে। আর 
উতয়ই,সম ভাবাপন্ন ভ্রব্যকে আকর্ষণ করে । 

তাড়িতের প্রকৃতি । তাড়িত একপ্রকার নুক্ষতম 
অতীব স্থিতিম্থাপক ভ্রববিশেষ। ইহা উপরি উক্ত 
বিপরীত ধর্ষাক্রাস্তা ছুই জাতিতে বিভক্ত | ভুমণ্ড- 
লের সমস্ত জব্যেই এই ছুই জাতীয় তাড়িত নুনাধিক 



চিত্তরজিনী। ] 

পরিমাণে অবস্থিতি করিতেছে । কিস্ত দ্রব্যাদির 

সামান্তাবস্থায় উভয় জাতি সম্মিলিত ভাবে থাকে 
বলিয়াই ইহার আবির্ভাব উপলব্ধি হয় না । ইহাদের 

এক হইতে অপরকে পৃথক করিলেই তাড়িত প্রভাব 

প্রকাশিত হয় । নানাবিধ উপায়ে এই বিপরীত ধর্্দ- 

সম্মিলিত দ্রব পুথক করা যায়। কিন্ত যখন কোন 

উপায়ে কিছু পুষ্ট তাড়িত কোন ম্তানে উৎপন্ন হয়, 
অবিকল সেই মুহুর্তেই তত্বল্য ক্ষীণ তাড়িত অন্য 

স্থানে অবস্থিত থাকে । স্যল দ্রব্যাদির বিপরীত 

জাতীয় সম্মিলিত তাড়িতের বিশ্লেষ জন্মাইয়া তাড়িত 

আবির্ভাব করণ ভিন্ন অন্য প্রণালীতে উহা উৎপাদন 

রুরিবার আমাদের কোন শক্তি নাই । অতএব 

লাক্ষা। এবং লোমজ বস্ত্রের সংঘর্ষণে ক্ষীণ তাড়িত কিছু 
আপনা আপনি উৎপন্ন হয় না। কিস্ত লাক্ষা! ক্ষীণ 

তাড়িত গুণ বিশিষ্ট হইতে যে বন্ত্র বারা উহা স্বৃষ্ট হয় 
তাহ। পুষ্ট তাড়িত গুণ বিশিষ্ট হইয়। উঠে। নিম্্ তালি- 

কাস্থ পদ্দার্থ নিচয়ের প্রাত্যেকগি তৎপরবর্তী কোন 
পদার্ধে দঘ্বষ্ট হইলে পু তাড়িত; আর পূর্ববর্তী কোন- 

গীতে ঘ্বষ্ট হইলে ক্ষীণ তাড়িত গুণবিশিষ্ট হইবে যখা_- 
১। বিড়ালের লোম । ৮ । শুক হত্ত। 

২। ফ্ানেল্। ৯। কাষ্ঠ। 

৩। হসীদন্ত। ১০1 লাক্ষা । 

৪। ভর্ণা। ১১। ধুনা । 

৫ 1 কাচ। ১২। ধাতু । 

৬। কার্পাস। ১৩। গন্ধক। 

৭ | রেসম। ১৪। রবর | 

ভাড়িতের উৎপত্তি স্থান। সংঘর্ষণ ভিন্ন পদা- 

ধাস্তগত ম্বাভাবিক সম্মিলিত তাড়িত গুৃথক্ করিয়া! 
তদৃপ্রভাব প্রত্যক্ষ করিবার বিবিধ উপায় আছে। 

বস্ততঃ যে কোন কার্ধ্যে ৮উক, জ'ড়পদার্থের অধুচয়ের 

সমসংস্থান ভাব আলোড়িত হইলেই তাড়িতের প্রত্য- 

ক্ষত উপলর হয়। 

তাঁড়িতের প্রধান উৎপতিন্থান চতুর্বিধ যথাঃ 

১ সংঘর্ষণ চাপ বিদারণার্দি বাহ বল সমদ্বিত 
৪ 

ভাড়িত বিদা!। ৯৩ 

কাধ্য $২। তাপ। ৩। রাসায়নিক ক্রিয়া) ৪। চুম্বক । 
১। বাহ্বল সমন্থিত কার্য । সংঘর্ষণ হইতে উৎ- 

পন্ন তাড়িত স্বষ্ট নামে অভিহিত.। ইহা ইতিপুর্বেই 
বর্ণিত হইয়াছে । | 

আইস্লগুব্থ ল্ফ.রন্ধাতুর ঞচ উত্ত্বল ও মন্থণখণ্ড অঙগু- 
লীর চাপ প্রয়োগে পুষ্ট তাড়িত উত্তমরূপে সংরক্ষিত 
করিয়। রাখিলে অনেক দ্বিন উছা এইরূপ ভাবে 

অবস্থিত থাকে । | 

বিদারণে পদার্থের ঘন-সংলগ্ন পু চয়ের পৃথক্ 
করণ কালীন তাড়িতের প্রকাশ পায়। এই নিমিত্ত 

অভ্রের স্তর পরস্পর হইতে শীন্ত্র শীত্র অপরিচালক 

হাতা দিয়া পৃথক করণকালে ইহ] প্রত্াক্ষ হয় । তদ্ধপ 

এক খান খেলার তাস ছুই কর্দে ছির করিবার সময়ে 

উভয়ই তাড়িতাপক্ন হয়। 

২ ভাপ। তাপহইতে যে তাড়িত উদ্ভুত হয় 
তাহাকে তাপের তাড়িত কছে। ইহা হইতে ছুই 

প্রকারে তাড়িতের উৎপত্তি হয়। যথা--কঃ কোন 

দ্রব্যের চতুর্দিকস্থ ভূবাধু হইতে উহার তাপ ত্রমের 
ইতর বিশেষ জনম্মাইয়া তাড়িতের আবির্ভাব | টুর- 
ম্যালাইন্ নামধেয় খণিজ উহা অপেক্ষা শীতলতর বা 

উষ্ণতর গৃহে নীত হইলে তত্রত্য তাপক্রম প্রাপ্ত না 

হওয়া পর্য্যন্ত তাহার প্রান্তদ্বয় বিপরীত জাতীয় 

তাড়িত গুণবিখিষ্ট হইয়া থাকে । খঃ। ভিন্লজাতীয় ও 

বিরুদ্ধ ধন্মাক্রান্ত দ্রব্যদ্য় সংযুক্ত করিয়! ইহাদের 

সংযোগ স্থলের তাপক্রম-_-প্রভেদ উৎপাদন এবং 

প্রত্যেক প্রাস্তদ্বয়ের পরম্পর নংযোগ সংস্থাপনে অবি- 

শ্রাস্ত তাড়িত প্রবাহের উৎপত্তি । তান্্রও লৌহ- 
পরিচালক ধাতুদ্বয়ের সংযোগ স্থলের তাপ ক্রম 

গ্রাভিদ জন্মাইয়। প্রত্যেক প্রান্তদ্বয় পরম্পর সংযে- 

জিত করিলে অবিরত তাড়িত প্রবাহ চলিতে থাকে । 

রাসায়নিক ক্রিয়া । অধ্যাপক ওয়াপ্টা 
আবিষ্কার করেন যে ভিন্ন ভিন্ন ধাতুর সংস্পর্শে উভয় 

৩। 
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৯8. কুল--কল্পলতিকা ৷ 

জাতীয় সম্মিলিত তাড়িতের পৃথকতা নিম্পন্ন হইয়। 
উদ্ধার শক্তি আবিভূত. হয়। তদপরবত্তী পদার্থ- 
বিষ্ভাবিৎ পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে অবিরত 

তাড়িত গরবাহ উৎপাদনার্থ ভিন্ন ভিন্ন ধাতুদ্ধয়ের 

সংস্পর্শ পর্য্যাপ্ত নছে। কিনব তদুঙ্গেখ্যে রাসায়নিক 

ক্রিয়ার দুর্দলতর ধাতুঠীর ইন্ধনম্বরূপে রূপান্তরিত 
হওয়। আব্শাক । 

ইদানীং সার উইলিয়ম্ টম্সনূ নী সিদ্ধান্ত 

করিয়াছেন যে যদিও বিরুদ্ধ ধন্মাক্রাস্ত ধাতুদ্বয়ের 
সংস্পর্শ বিস্ছু তাড়িতাবিষ্ভাবের প্রধান উৎপত্িস্বান 
তথাপি দস্তা ধাতু ইন্ধন স্বরূপে ক্ষয়প্রাপ্ড না হইলে 

কার্য সংসাধিত হয় না। বস্ততঃ রাসায়নিক 

সংযোগে দস্তার কার্য সাধন শক্তি প্রথমতঃ তাড়িত 

প্রবাহ ও পশ্চাৎ তাপে পরিণত হয়। 

৪। চুম্বক। চুম্বক পাথর হইতে যে ভাঁড়ত 

সস্তূৎ হয় তাহা চৌম্বকতাড়িত নামে বাচ্য । রাস- 
বলনিক ও চৌন্বকতাড়িত পশ্চাৎ বিস্তারিতরূপে বর্ণিত 

হইবে। 

উৎপত্তি ভেদে উপরি উক্ত চতুর্কিধ তাড়িত ভিন্ন 
আধারামুমারে আরও দ্বিবিধ কথিত হয়; যথা-_- 

১। জৈবতভাড়িত। জীবদেহে শ্বভাবতঃ যে 

তাড়িত বিগ্যমান থাকে তাহ! জৈব নামে অভিধেয়। 

টরপিডে। প্রভৃতি কয়েকগী মতস্যতের শরীরে এরূপ 

১ম বর্ষ, শরৎ। ] 

প্রচুর পরিমাণে তাড়িত বিস্তমান থাকে যে উহা স্পর্শ 
করিলে মনুষ্য পর্য্যস্ত কম্পিত ও অচেতন হয়। 

২। বায়ব্য তাড়িত । বারুতে যে তাড়িত অব- 

শ্িতি করে তাহ এই নামে. কথিত হয়। ইহার 

প্রভাবে বিদ্যুৎ ও বজ্ধ্বন প্রকাশিত হয়। 

তাড়িত পরিচালক ও 'অপরিচালক | এক অগ্ধ ধাতু 
ও অপরাদ্ধ কাচনির্মিত এক খানি পাদপরিমাণ 

দণ্ডের কাচাংশ লোমজ রা রেসমী বস্ত্রে ঘর্ষণ করিয়। 

কেশ পালখাদি লঘুদ্রবোের নিকট ধরিলে উহ লঘু- 
দ্রব্যগুলি আকর্ধণ করে কিন্ত হুদ্ধতঘবটস্বানে এই 
আকর্ষণ ক্ষমত! বন্ধ থাকে । এখন যদি দণ্ডের ধাতু 
ভাগ কোন উপায়ে তাড়িতপুর্ণ কর! যায় তবে ইহাও 

কাচের মত.কেশাদি লঘুদ্রব্য আকর্ষণে সমর্থ হয়, 
কিন্তু ধাতুভাগে এই ক্ষমতা কাচের মত নির্দিষ্্তানে 
বন্ধ না থাকিয়া সঙ্ধাংশ ব্যাপিয়া পড়ে । এতন্লিবন্ধন 

কাচ তাড়িত অপক্জিচালক এবং ধাতু পরিচালক বলিয়! 
অভিহিত। কোন ক্চাড়িত পুর্ণ পরিচালক অপরিচালক 

দ্রব্য দ্বারা অপর পরিচালক হইতে ব্যবহিত হইলে 

তত্রত্য তান্িত জন্যত্র সঞ্চালিত হইয়। না গিয়। 

উহ্বাতেই অবশ্থিত্ থাকে । অপরিচালকের এইরূপ 

তাড়িত নংরক্ষণের ক্ষমত। থাকায় ইহাকে তাড়িত 

প্সীংরক্ষকও ঞ্চ কহ] যায়। ক্রমশঃ । 

' ভ্ীঙীনাথ শিকদার এল, এম, এর, 

অনুষ্ঠান পত্র। 
(কুল-_কল্পলতিকা |) 

এই উনবিংশ শতাব্দীতে «' কুল-কল্পলতিক। ” 
পাচারের উদ্দেশ্ট কি? অনেকেই জিজ্ঞানা করি- 
বেন। এখন উন্নতির সময়; বিধব। বিবাহ ও অস- 
বর্ণ বিবাহের বাছলা সহকারে মেল বন্ধনের প্রয়োজন 
হইবে না। তবে আবার এ প্রস্তাব কেন? ইহার 
উত্তরে বল! বাইতে পারে যে, আজি কালি যে সকল 
সমাজিক পাঁরবর্তন নিতান্ত সুখদায়ক বলিয়া অনে- 

কের নিকট আদৃত হয় সে গুলির প্রচলন সম্বন্ধে অবি- 

নম্থাদিত রূপে কিছুই বলা যাইতে পারে না । যাহার! 
মালথসের নীতির যৌক্তিকতা বুবিয়াছেন তাহার! 
বলিবেন যে বিধব। বিবাহ প্রচলন হইলে প্রজাবৃদ্ধির 

জন্য দেশের অমঙ্গল হইবে । নামাজিক অনিষ্ঠী- 
পাতের সম্ভাবনার রদ্ধি হইবে । তবেই হইল, সমা- 

জের গতি কোন পথে হইবে বল! যায় না। 

ক ]0)5019601, 



চিন্তরপ্রিণী।] 

কোন একী অসামান্য ঘটনার সাহাযা ব্যতীত 
অসবর্ণ বিবাহ প্রায়ই সম্পাদিত হয় না। ব্রাহ্মগণ 
জাতি ভেদের পক্ষপাতী না হইলেও বৈবাহিক সম্বন্ধে 
অনেকট! সঙ্কুচিত মতের অনুসরণ করেন | 

অমিশ্র শোণিত আর্ধগণের পবিত্র কুলইতিহাস 
নন্বন্ধে যিনি যাহাই বলুন, ইহার এঁতিহামিক গৌরব 
এত বেশি যে, কেবল সেই জন্যই চিরকাল ইহার সমা- 

দর থাকিবে। 
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314, 704, 12829 (141), 

ইদানীং দেশের রুচি দিন দিন পরিবর্তন হই- 

তেছে, পুর্ধকালে প্রথম সন্দর্শনে নাম গোত্র গ্রবরাদি 

জিজ্ঞাসিত হইয়া বিশেষ পরিচয় হইত। এখন উহা 

অভদ্রতা মূলক হইতেছে । এখন আর বালকে বালকে 

নাম শ্লোক বিচার হয় না। ছুই জনে পরস্পর বিলক্ষণ- 

রূপে অন্যান্ত আলাপ হইতেছে কিন্তু নামাদি প্রায়শঃ 
অজ্ঞাত থাকে! এ সম্বন্ধে নব্য সভ্যতা গরীয়সী! 

পাশ্চাত্য নৃপ কদম্বের নাম অনগ্ল বল হইবে, অথচ 

নিজ বংশের ইতিহাসে অজ্ঞত। ক্ষোভের বিষয় সন্দেহ 

নাই। অনেক বিদ্যালয়ে বিদ্যার্থী নপ্তপুরুষের নাম 

পধ্যন্ত জানেন না। ম্নাভৃকুলের মাতামহের নাম 

জানিলেই প্রচুর | গাই গোত্র প্রবরাদি সম্পূর্ণ বংশ 

কুল-সকযলতিকা ৫ 

পরিচায়ক । এই সমস্তের আনুপুর্বিক পরিজ্ঞান 
একাস্ত আবশ্বাক | যে দ্বিজপঞ্চক গৌরমণ্ডলে সমা- 
গত হইয়। ব্রাহ্মণ বিহীন বঙ্গদেশ উদ্ধার করিয়াছিলেন; 
যাহাদের সন্তানগণ নির্মল শারদ গগনে প্রকাশিত 
তারারাজির ম্যায় বঙ্গদেশের মুখোজ্ল করিতেছেন ; 

যাহার] আর্্যমণি, অলৌকিক বেদধর্শের বিস্তার 

করিয়াছিলেন । ফাহাদের আমীর্বলে গুক্ষকাষ্ঠ ও পুন- 
রুজ্জীবিত হইয়াছিল, সেই দেবর্ষধিকল্প মহাত্বারন্দের 

ইতিহাস জ্ঞান সম্যক কর্তব্য । এই নকল জানিবার 

জন্য যাহাদের কৌতুহল নাই, নিশ্চয় তাহাদের সম্গ- 
দয়তা নাই। পাশ্চাত্য পুরাবিদগণ আমাদের ইতি- 

হাস সত্য মিথ্যা একটা লিখিয়া গ্রচার করিতেছেন, 

তাহাই অধীত হইতেছে । তাহাতে শ্রদ্ধাপ্রকাশ ও 

প্রশংস। বিস্তার করা হইতেছে অথচ আমাদের যথার্থ 

রত্বে আস্থ। প্রদর্শন করিতেছি রা, আমাদের বিদ্যা 

বুদ্ধির অবশ্যই প্রশংসা করিতে হয় !! আমরা জন্মা- 
বধি ভিন্ন দেশীয় বৃত্তান্ত উদাহরণ প্রভৃতি পাঠ করিয়। 
ক্রমে আত্ম বিস্বত হইতেছি। নিজের ভাষা ও বংশের 

গ্রুতি গাস্য প্রকাশ করিয়। পুরুষকার ও সভ্যতা গ্রদ- 

শন করিতেছি ! আমর। ক্রমে ক্রমে ভিন্ন দেশীয় হইয়। 
উঠিতেছি। ধর্মে তাদ্বশ আস্থা নাই; মুচারু শিক্ষিত 

হইতেছি না। কেবল পাশ্চাত্য বেশভূষা ও খাদ্যা- 

দির অনুকরণ করিয়। কৃতার্থমনয হইতেছি । কফলতঃ 

আমাদের প্ররুত উন্নতি কতদূর হইতেছে পাঠকগণ 

একবার বিবেচনা করিবেন ॥ ইতি গ্রাস্তাবন। | 

বেদ কি মনুতে বঙ্গদেশের নামোল্লেখ নাই। 

ভারতাদি অনুসন্ধান করিলে এই জান! যায় যে দৈতা- 

কুলকুগ্তর আর্ধ্ভক্ত মহারাজ বলির ক্ষেত্রে অঙ্গিরাবংশ- 

সম্ভত দীর্ঘতম। কর্তৃক পঞ্চতনয় উদ্ভূত হন। ভাহা- 

দেরই নামানুসায়ে অঙ্গ, বঙ্গ, ফলিক, পৌণড ও নুঙ্ষ 

এই পাচগী প্রদেশ. অভিহিত হয়। (১) 

(১) কুকুক্ষেত্রঞ্চ মতস্তাশ্চ পাঞ্চাল। শুরসেবকা: | ৮. 

এব ত্রহ্বর্ষি দেশোবৈ ব্রঙ্গবর্তাদনত্তরঃ | ২।১ন। মন্ধুঃ 



৮৪ 

১। অঙ্গ--বর্তমান ভাগলপুর ও তৎসন্লিহিত স্থান । 

২। বঙ্গ--বর্তমান বাঙ্গালার দক্ষিণাংশ | 

৩। কলিঙ্গ--দ্রাবিড় ও উড়িষ্যার মধ্যবর্তী । 

| পু -_রঙ্গপুর, দিনাজপুর, রাজসাহী, বীরভূম 
ও মুর্শিদাবাদ । 

& | সুঙ্গ-ত্রিপুর! চট্টগ্রাম ও আরাকান । 

. ধর্শাবতার যুধি্টিরের বিজয় অশ্ব এ সকল দেশে 
উপন্থিত হইয়াছিল। পুণ্াধিপতি বাসুদেব, বঙ্গা- 
ধিপ সমুদ্র সেন (২) তাত্রলিগ্ডেশ্বর চন্দ্রসেন বিপুল 

বিক্রমে মধাম পাগুবের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন । 

ভাত্রলিণ্ত অধুন। তমলুক নামে খ্যাঁত। চ্জসেন ভারত- 
যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন। ত্রাঙ্গণগণ উহার অনেক 
পুর্বে যোধ হয় বলির সময়ে ব্দেশে পদাপণ করিয়া- 
ছিলেন এবং তদবধি বঙ্দেশ আর্ধ্যগণ কর্তৃক অধ 
বিত হইয়াছিল | 

রাজলম্বঘী বহুকাল ইন্্রগ্রস্থে বাস করিয়া! মগধে 
আমীন হন। বোধ হয় তদানীং বঙ্ছদেশ মগধের 
করতল গত ছিল। কালে পুরাণোক্ত শুদ্রজা তীয়গণ 

ভূপতি হইলেন | এদিখে ধর্্মবিপ্লবও উপস্থিত হইল । 

চিরাগত্ত ধণ্ম প্রচলন সময়ে অকন্মাৎ কোন নব্যমত 

গ্রবন্তিত হইলে তাহারই প্রশ্রয় হইয়া! থাকে । এই 

জন্যই ভারতে বহুল উপাসক সম্প্রদায় দৃ হয়। 
নগাধিরাজ হিমালয়ের পাদদেশে কপিল বাস্ত নামে 

এক প্রদেশ ছিল, গুদ্ধোদন তত্রত্য রাজা, মায়াদেবী 

মহিষী, বুদ্ধ মায়া গর্ভসস্ভূত। তিনি দর্শন ও উপদর্শ- 
নাছি সঙ্গর্শন এবং জীবন যৌবন ও শ্বাস্থ্ের অচির- 

গ্ছান প্রত্যক্ষ করিয়। বৌদ্ধধর্মের প্রচার করেন। 
স্থানে ক্ছানে বৌদ্ধমঠ, রাক্ষ। প্রজা সকলেরই বৌদ্ধ 
ত্রাহ্মণ্যধর্্ম বিলুগুপ্রায় কিন্ত আম্চর্য্যের বিষয় এই যে 
এই উৎপাত কানাকুজ (৩) স্পর্শ করিতে সমর্থ 

(২) “ সেন * গশুনিলেই অন্বষ্ঠগণ নাচিয়! উঠেন ) বস্ততঃ 
ইছার। চত্ত্রবংশীয় ক্ষত্রিয়। 

(৩) বন্তাঃ কুজাঃ অশ্বিন্নিতি । ক্ষীণতম মধা। কণৌজ- 
রাজনশিনীগণ | বাতবর্তৃক লূন্ধা হইয়াছিল বলিয়া! কাণ্যকুজ । 

বাচ্ধীকিরামানবণ আছ্িকাড । ৩৫) ৩৫। 

কুল--কল্পলতিক। (১ম বর্ধ, শরৎ 1 

হয় নাই । কালে চালুফ্য [চৌহান প্রমার' ও পরিহার 
নামক অগ্নিকূল' নৃপগণ ( &) বৌদ্ধদিগকে বিদুরিত 
করেন। পরে ভগবান শঙ্করাচার্যয বেদান্তন্বারা বিচার 

করিয়। পুনর্ধার ত্রাঙ্ষণ্যধর্ের জয়পতাকা উড্ডয়ন 
করেন | বৌদ্ধগণ নিরস্ত হইয়া ভারতের সীমান্ত 
প্রদেশে অবস্থিত হইল | পুর্বে উল্লেখ কর গিয়াছে 

বৌদ্ধের। কান্যকুজের কেশাগ্রও স্পর্শ করিতে পারে 
নাই। ব্রাঙ্গণাধর্ম তথায়ই ছিল। কালে ব্রাঙ্গণ্য- 

ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হওয়াতে কান্তকুজবাসী ব্রাহ্মণ- 
গ্রণ উৎরুষ্ট ব্রাহ্মণ বলিয়৷ অভিমানী ও আদৃত হইতে 
লাগিলেন । এমন কি অস্াপি কশৌজপ্রদেশস্থ নির' 

ক্ষর ব্রান্মণগণ পর্যন্ত “ হাম কণৌজকা ব্রাঙ্ষণ হো ৮ 
বলিয়। গর্বপ্রকাশ করেন । 

বৌদ্ধদিগের দুর্সিপাক কালে রাজলক্মী পালবংশের 
অঙ্কশারিনী ছিলেন। পালবংশীয়েরা বৌদ্ধ হইলেও 
গোড়া ছিলেন না॥ বরং ক্রমশঃ বৌদ্ধধর্টের গ্রাতি, 
গুদাহ্য প্রদর্শন কফ্বরিতেছিলেন। তখন বঙ্গদেশ 
অব্রাঙ্ধণে পরিপুশ ছিল। দিনাজপুর পালবংশের 

রাজধানী । দিনাজপুরে অনুসন্ধান করিলে জান! 
যায় ষে, পালবংশের অবসানে কণৌজবংশীয়েরা 
কিছুকাল রাজত্ব করেন। কিন্তু ফলকথা এই যে 
তখনকার বঙ্গাধিপ একান্ত হীনপ্রতাপ ছিলেন । কিন্তু 
লঘ্ুতারতে এই লিখিত আছে যে মহারান্্ আদিশুর 
পালবংশীয় শেষ রাজ। নয়নপালকে অপসারিত 

করিয়। ম্বয়ং অধীশ্বর হন। উক্ত কার্ধ্য আদিশুরের 
শ্বশুর চক্দ্রকেতু পাধান সহায় ছিলেন । আদিশুরের 
নাম শুরসেন ব বীরসেন, তিনি প্রথম রাজ হন এই 
জন্য 'আদিশুর' বলিয়া বিখ্যাত । ইনি চজবংশীয়' 
ক্ষত্রিয়। ক্রমশঃ 

(৪) লান্তিকদেশের প্রশমন জন্ত ব্রাঙ্গণদের ছোমকুণ্ড 

হইতে ট্হাদের উদ্ভব বলিয়! ইহারা অগ্নিক্ল বলিয়া! পুরাণে 
বর্ণিত আছে। 

(*) চিত্তরপ্রিনীর সামবেদ লেখক পণ্ডিত কামিনীমোহন 
শাস্ত্রী সরস্বতী কুলকল্পলতিকার জঙ্গষ্ঠানপত্র প্রেরণ করিয়াছেন, 
সাধারণের রুচি পরীক্ষার্থ কিয়দংশ প্রকাগিত হটুল। রং. 



চিতরঞ্জিনী । ] 

গুহা মন্দির । 
(পুর্ব প্রকাশিতের পর 1) 

এই মন্দির প্রবেশ মাত্রই একগি ত্রিমূর্তির বৃহৎ 
'আকার দু্টিপথে পতিত হয়। সেই মুর্ দৈর্ঘ্যে ১৯ 
কিট হইবে। উহার উপর পার্খে বহদারুত দ্বার 

রক্ষকগণ থামে ঠেস্ দেওয়া খোদিত রহিয়াছে, 

তাহারাও উর্ধে প্রায় ১২ ফিট্ হইবে । 

ত্রিমূর্তির নিকট গমন করিতে হইলে মন্দিরের 

গর্ভ অর্থাৎ তীর্ঘহ্ানগী দক্ষিণ দিকে থাকে । ইহার 

চতুর্দিকে প্রবেশদ্বার আছে এবং প্রত্যেক দ্বারে 

এক এক জন রহদাকার প্রাস্তরখোদিত প্রহরী দণ্ডায়- 

মান রহিয়াছে । প্রক্ো্রগও পরিক্ষার ও প্রশস্ত 

এবং ১৯ বর্গফুট হইবে । প্রকোষ্ট্রের মধ্যে একটি বেদী 

আছে, তাহা ১০ বর্গ ফিট্ হইবে । এবং উচ্চতায় 

তিন ফিটমাত্র । 
সেই বেদীর উপর একটি গিঙ্গনূর্তি প্রতিষ্ঠাপিত 

হইয়াছে । লিঙ্গটী অপেক্ষারৃত কঠিন প্রস্তর হইতেই 

খোর্দিত। লিঙ্গের নিন্নভাগ এক বর্গগজ হইবে। 

এবং বেদীর উপর ছিদ্র করিয়া ইহা স্থাপিত হই- 

য়্াছে। উপরিভাগ গোলারুতি, উর্ধেও তিন ফিট 

হইবে । | 

ত্রিমুর্তির পুর্বদিকের প্প্রকোষ্ট মধ্যে অর্ধানশিব 

অর্থাৎ অপ্ধ শিবের মুগ্তিস্বাপিত আছে। এই 
চি 

গুহা! মন্দির | ৯৭ 

অদ্ধ পুরুষ ও অন্ধিন্ত্রী আক্তিবিশি । ইহা উদ্ধে ৭ ৭ 

ফিট হইবে এবং ইহার চতুর্দিকে নান। প্রতিমৃত্তি 
খোদিত রহিয়াছে । 

্িশুর্তির পশ্চিম দিকের প্রকোষ্টে হরপার্কতীর 

মুদ্তি আছে। হরের মুত্বি ১২৪ ফিট ও পার্বতীর 
১৬ ফিট. হইবে। রুদ্রের এক মুস্তি ভৈরব । গণেশের 
জন্মস্থান এবং লঙ্কাধিপ রাবণের কৈলাশ উঠাইবার 

চেষ্টা প্রভৃতি নানা পৌরাণিক চিত্র সন্গিবেশিত 
আছে। উৈরবমূত্তি মহারাস্্রীয়গণ উপানন। করে । 

এই গুহামন্দির ব্যতীত আর ছুইটী ক্ষুদ্র ক্ষুত্র 
মন্দির অদূরে অবশ্থিত আছে। কিন্তু সেগুলি গা 

হইতে নম্পুর্ণ পৃথক । 

মন্দির প্রবেশের দারোপরি এক প্রস্তরখণ্ডে যাহা 
লিখিত ছিল তাহাতে বোধ হয় এই গুহাখোদক ও 

প্রতিষ্ঠাতার নাম সন প্রভৃতি স্থূল জ্ঞাতব্য কথ! 

খোর্দিত ছিল। কিন্তু এপর্য্যস্ত কেহ তাহা পড়িয়। 

উঠিতে পারে নাই। অবশেষে পরটুগ্যাল দেশে ইহা 

নীত হইয়। বিনষ্টপ্রাণ্ড হয় । বাগের্জ (11773010098) 

সাহেব লিখিয়াছেন যে, এই মন্দির খীজন্মের অষ্টম 

শতাব্দীর শেষভাগে খোদিত হইয়াছিল । 

পুর্বোক্ত বিবরণ পাঠ করিয়া বোঁধ হইবে যে 

শৈবদিগের এই মন্দির ছিল। কিন্তু এক্ষণে কোন 

আজ্ঞাত কারণে তাহাদিগের কর্তৃক ইহ! পরিত্যক্ত 

হইয়াছে । 

এপর্য্যস্ত পুরাতত্ববিদ ও অনুনদ্ধিৎহ ইতিরত 

লেখকগণ অনেক স্থলে স্পষ্টাক্ষরে ইহ নির্দেশ করি- 

যাছেন যে প্রাচীন ভারত শিল্পনৈপুণোর পরাকাণ্ঠা 

প্রাপ্তহইয়াছিল। সচিত্রপত্রের পুর্নপথ প্রদর্শক ও 

আর্ধাজাতির শিল্পচাতুরী প্রকাশক মহোদয়গণ 

ইলোরার অদৃভূত গুহা! ও কৈলাশপুরীর চিত্র খোদিত 

করিয়া। পূর্বোক্ত মতের নমর্থন করিয়া গিয়াছেন ; 

নুতরাৎ আমর! এই শ্থলেই নিরস্ত হহলাম। 
১ 

সম্পূর্ণ । 



17) 

৯৮ আত্ম পরিচয়। 

আত্মপরিচয়। 
আমর! চিত্তরত্রিণীর স্ুচনায় আতম্মকথ। ব্যক্ত 

করি নাই_-এখন প্রথম বর্ষ শেষ হইয়াছে । তাই 

পত্রিকার জন্ম ও স্থায়ীস্ব ন্বন্ধোুয়েকগি কথা বলিব। 

প্রায় আটবত্মর হইল বর্ধমান বিভাগের কাটোয়। 
_গ্রীবাটীর কোন ভদ্রমহিলা ষোড়শ বর্ষ বয়ংক্রমে 

একটী পুত্র প্রানব করিয়া সপ্তাহ মধ্যে গতাম্ু হন। 

হিন্দুজাতির নিয়মানুমারে মানাস্তে তাহার শ্রাদ্ধাদি 

ছয় নাই। তাহার কারণ তত্কালে অব্যক্ত ছিল। 

এক্ষণে এই অভিনব দ্বৈমানিক শ্রাদ্ধক্রিয়। সম্পাদিত 

হইতেছে । ম্বৃতারনাম “চিত্বরঞ্জিনী' ছিল। দুই বৎসর 
গত হইবে কাটোয়া--গ্রীবাগীগ্রামে “চিত্বরপ্রিনী সভা” 
যৎস্থাপিত হইয়াছে এবং কলিকাতায় প্রযুক্ত বাবু 

সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উৎসাহে ইহার শাখা-_. 

“সাহিত্যনভা” হইয়াছে। শাখা সভার উদ্দেশ্টা স্ুলভ- 

সাহিত্য প্রচার | গত দুই বর্ষে সুলভমুল্যের দশ খানি 

পুস্তক গ্রাচারিত হইয়াছে । মূল সভ। বদ্ধমাঁন বিভাগের 
্ত্রীশিক্ষার উন্নতি কামনায় বর্ধমান স্ত্রীশিক্ষাসাধিনী 
ভার ভারগ্রহণ করিয়াছেন। ব্রত গুরুতর, কত- 

কার্যযতা ভবিষ্যতের গর্ডে নিহিত। হয়ত আমরা 

এই নৃতনতর শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে নিজে হাম্ঠাম্পদ ও স্বতার 
লন্ধযশঃ লুকায়িত করিব। সভার প্রধান উদ্দেশ 
স্ত্রীশিক্ষার সহায়ত কর] । স্বতামহিল। বিদুষী ছিলেন 
এবং তাহার জীবিতকালের ইচ্ছানুনারে তাহার ব্যব- 

হত অলঙ্কার ঞ্চ গ্রভূতিকে মূল ধন করিয়া এই রহৎ- 
ব্যাপার সাহমে ভর করিয়াই আরম্ত হইয়াছে। 

বস্ততঃ ইহাতে বছ অর্থের প্রয়োজন, তদর্থে দেশ্- 

হিতৈষী হৃদয় জনগণের সহানুভূতি একান্ত প্রার্থ- 
নীয়। তজ্জন্ই “চিতরঞ্জিনী” উপযাঁচিক। হইয়। বঙ্গীয় 

উচ্চ শ্রেণীস্থ মহোদয়গণ সমীপে উপদ্থিতা হয়াছেন। 

* বলা প্রয়োনযে, বস্তা বৎসলতা হেতু ততপিতা অল. 
স্কারের মায়া এখনও ত্তাগ করিয়া উঠিতে পারেন নাই! 
কেবন্স-শ্বশুর গৃহের পরিহ্াক্ত অলগ্কারই মূল ধন। 

ূ শ্ম বর্ষ, শরৎ। 

অদ্য প্রথম বর্ষ পুর্ণ হইল । প্রাতি পাচ বর্ষে একছী 

চিত্বরঞ্জিনী পর্বনভা হইয়! মভার কার্ষা আলোচিত 

হইবে। 

আত্মীয়বর্গের মধ্যে অনেকে জিজ্ঞাসা করেন 

'চিত্বরপ্থিনী দ্বৈমাসিক হইল কেন? অভিনবত্ব ইহার 

কারণ নয়। অধিকাংশ লন্ধনাম! সম্পাদকগণ মাসিক 

পত্র নাম দিয় বত্নরে ছয় খানি পত্রিক1 প্রকাশ 

করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না! এই পরিণাম চিন্তা 

করিয়াই ইহ দৈ্াসিক রহম্যরূপে প্রচারিত হই- 

তেছে। চিত্রাদর্শ প্রস্তত কর। এদেশে অযথা ব্যয়- 

সাধ্য । সামবেদের অক্ষর যোজনায় অন্য বিষয়ের 

অক্ষর যোজন] অপেক্ষা দিগুণ মূল্য দিতে হয়। এই 
নকল কারণে অনেক সময়' আমাদের অনেক ক্রচী 
হইয়াছে, আশ! ঝ্বরি গ্রাহক মহোদয়গণ সে সকল 

মার্জন। করিবেন । প্রাচীন খধিদিখের গুণগরিমা, 

ভারতের রত্বান্ত খ্র্টিত অতীত গৌরব, দেশীয় জীবনী 
এবং বৈজ্ঞানিক গু দার্শনিক আলোচনাই এই পত্রি- 
কার প্রধান উদ্দেশ | 

উপন্যাম দ্বারা সমাজনীতি সহঙ্জে উপলব্ধি হয় 
এরূপ অনেকের বিশ্বান। এ বিশ্বাস যে নিতান্ত 
ভ্রান্তিমূলক তাহা নহে ।” পিষরক্ষ'* এবং আনন্দ 
মঠের” আমর আদর করি কিন্ত অধিকাংশ *গুপু- 

কথা” কি নৎ শিক্ষা দেয় তাহা আমরা বুঝিতে 
পারি না পরন্ত নিরস্তর অপবিত্র বিষয়ের সুন্দর 

বর্ণনা পাঠে অগঠিত চরিত্র যুবকগণের মন যে কল- 
ক্কিত হইবে ইহা আমাদের দৃঢ় বিশ্বাম। নৈতিক 
উপন্যাস গ্রন্থ পড়িয়াও অনেক সময় কুফল কলে । 

মিষ্টন পড়িয়া সেটানের ম্বাবলম্বন এবং স্বাধীন 
প্রকৃতির প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না, শেষে 
সেটানের নকল কার্য্যেরই প্রশৎসা করিতে ইচ্ছা! 

হইবে এই আশঙ্ক। হয়| বিজ্ঞান আলোচনায় অণ্তভ 

ফলের আশঙ্কা কোন মতেই নাই । এজন্য কেবল 

স্থল সত্যের গ্রচার আমাদের সঙ্কল্প। 

ছক ৪ 08৩ 9988 0191880, 98৪, ০, 7) 90100501888 10970819509 091088/9, 



সচিত্র খতুৃপত্রিক! 
সপ সপ শপ 

1 ১ম সংখ্যা দ্বৈমীসিক রহশ্য, সন্ত ১৯৪১ | হেমন্ত কাল। ২ বর্ষ। ] 

তাড়িত বিদ্যা। 
( পূর্বের পর |) 

ভাড়িত স্যন্ধে দ্রব্য লম্ত ছুই ভাশে-বিভক্ত হুইতে | উপরি উক্ত শ্রেণী ঘ্বয়ন্থ দ্রব্য গুলি পরম্পরামু ক্রমে 

প্বারে, এবং নিম্ন তালিকায় শক্তির ভাঁরতম্যানুসারে ইহার! | কেবল আপেক্ষিক শক্তি পরিজ্ঞাপক মাত্র | যেছেতু 

শ্রেণী বন্ধ হইল |-_ অত্যন্ত হর্বল পরিচালক কতক পরিম।ণে তাড়িত সংরক্ষ- 

পরিচালক অপরিচালক ব! কের কার্যকরে, এবং অতুযুত্কুন্ট পরিচালক ও তাড়িত 

গতির কিছুন। কিছু বাঁধকতা জন্মায় | পক্ষান্তরে তাপক্রম 

তু চিনির প্রভেদে পরিচালকত| শক্তির ইতর বিশেষ লক্ষিত ছয়; 

5549 বরফ 1০০) ধাতু মাত্রেরই তাঁপ ক্রমের ব্দ্ধিতে পরিচীলকতার হাস ও 

সতেজান্র রবর অবহ দ্রব্যের বৃদ্ধি দু ছয় | সার. হচ্ছে; ডেবী প্রতাক্ষ 

জল মি অন শুফ প্রস্তর দেখিয়। স্থির করিযাঁছেন যে কাচ লোছিত বর্ণে উত্তপুহইলে 

লবণাক্ত ভ্রব চিনের বাসন তাড়িত পরিচাঁলনে সমর্থ হয়( এবং লাক্ষ! তৈল স্ফাঁটীক, 

জল শুষ্ক বাস গন্ধক ও মধুণ্খ তাপে দ্রবীভূত অবস্থায় তাড়িত পরিচালকের 

নীছ্ার (3০০দ) পালখ  * কার্ধ্য করে । সমস্ত ধাতু সমান পরিচালকনছে। ইচ্ছার 

জীবস্ত উত্তিদ কেশ তারতম্যের পরিমাণ তাপ পরিচালকতার অনুরূপ অর্থাৎ 

জীবন্ত প্রাণী উ| যে ধাতু বেরপ তাপঃ পরিচালক উহ্৷ তদ্রপ তাড়িত 

' বাষ্প রেশম পরিচালক | রৌপ্য সর্ব্ণাপেক্ষ। প্রবল পরিচালক, তারপর 

ভ্রবণীয় লবণ হীরক যখা ক্রমে তাত্র, ন্বর্ণ, পীত্তল, চীন, লৌহ, ও সীসক, তাড়িত 
ত্র পরিচালন করে ! 

| কাঁচ তাঁড়িত দোলকে লব্ু কান্ঠময় বর্তল রেশমী স্থত্রে 
মধুণ্ধ ঝূলাইবার তাঁৎপর্ধ্য এই যে পরিচালক কাষ্ঠময় বর্ত,লের 

গান্ধকও ধূমা তাড়িত রেশমের অপরিচালকতা৷ গুণে উহু। হইতে নি এত সিক্ত মৃত্তিকা ও প্রত্তর 

লা তৈল স্ফাীক লাক্ষা হুইয়! অন্তত্ত লইতে পারে । রে 



ছেমস্ত | | ২য় বর্ষ, হেমস্ত 

যেছেতু জল একটী তাড়িত পরিচালক, অতএব তাড়িত | আমাদের আবাস ভূমগ্ডল তাড়িত দ্রবের সাধারণ 

বিষয়ক সমস্ত পরীক্ষণাদি ভূ বায়ুর শুষ্কাবস্থায় নিষ্পাদন | আধার | ভূমূর্তিকার সছিত কোন তাড়িত পূর্ণ দ্রব্যের 

কর অতীব প্রয়োজনীয়। কারণ বায়ু বাষ্পে 'পরিপূরিত : তাড়িত সংযোগ সংস্থাপিত ছইলে ইহার সমস্ত তাড়িত 
ঁকিলে কাচ লাক্ষ। বস্ত্র এবং অপর যন্ত্রাদির গাত্রে তত্রত্য : পৃগীমধ্যে প্রবেশ করিবার দ্রবাটী সামাশ্তাবস্থু। প্রাপ্ত হয়। 

বাষ্প জলরূপে সংগ্রহীত হইয়া ইছ। হইতে তাড়িত পরি-' অপিচ সমস্ত তাড়িতেরই পৃথিবীতে প্রবেশ করণের প্রবল 

চালন করিয়। লইয়া যায়| তাড়িত অনুশীলনে অপরি | প্রবণত! দৃ্টছয় আর যদি তাড়িতের গতি অপরিচালক 

চালক ব| তাড়িত সংরক্ষকের বিশেষ প্রয়োজন যেছ্ছেতু ইছ। ৰ দ্রব্যের ব্যবধানে প্রাতকদ্ধ না কর! হইত তবে উহ! অবি- 

না হইলে তাড়িত কোনন্থানে বন্ধ রাখিয়। তং সম্বন্ধীয় কোন রতই পৃথীমধ্যে নির্থমম করিত। 
পরীক্ষণ!নি নিষ্পন্ন করা আমাদের পক্ষে ছুঃসাথা হুইত | | ক্রমশঃ 

ছেমন্ত গ্রাবল খতু নয়, শিশিরের আগমন ছেমন্তে হ্ছচিত এসকল ত বুঝিলাম, এক রাজার ছুই পুক্তর। রাঁজ। এক 

হয়| জ্োোতির্রিদগণ যেরূপ খতু বিভাগ করিয়াছেন ' পুন্্রকে অঙ্কে রাখিয়। মণি মাণিকা দিয়। ভূঘিত করিলেন 

তাহ! পুস্তকেই পক্ষিতে হয়; শীত ত্রীত্য এবং বর্ষা এই ' এবং নবতীত খাওয়াইতে লাগণিলেন। পুহ্রের দেহ কুসুম 

তিনটীই প্রভাবশালী খতু | মিসর প্রভৃতি দেশে আবার ৰ.1 | শুকুসাঠ হইল | এমন দেহে পরিশ্রম দহিবে ন। বলিয়া 
নাই। নীলনদের জল দ্বারা সেখানে কৃষি কা্ধ্য ছইয়। থাকে । ূ খিষ্ঠা।লয়ে যাতে গ্লিলেন না; কিসের অভা এব অতুল শব্ধ 

অবশিট হুইটা-খতুর মধ শীত প্রধান দেশে গ্রীষ্ম আপন । আছে সকলই তাহায্। দিীর় প্ন্রকে বলিলেন “বাপু তুমি 
তাপ অন্কুঞ্ রাখিতে পারে ন| এবং শ্রীর প্রধান দেশে ূ রাজের অংশ প্রতাাশ। কহিও ম!| সৈহ্দলে প্রবেশ 

শীতের তদ্রপ অবস্থা ঘটয়। থাকে | কেবল ভারতবর্ষেই ূ কগিয়। জ্ঞীবিক নির্ধীহ করিতে পার ভাল, মন! পার ধদৃস্হা 

ষড়রধাতুর আবির্ভাব হয়, এমন সুখের স্থান তূপৃষ্ঠে আর 1 চলিয়। যাও 1” দ্বিতীয় পুত্র যুদ্ধ খিষ্তায় পারদশা হইয়! অসা- 

নাই ১ এই কথা বলিয়া ভারতবাসীগণ গর্ষিত হছন। ঈশ্বরের | ধারণ বীর হইল | তাহার পিতার রাজের চ্ুগডুণ রাজ্যে 
বিশেষ অনুগ্রহ ভিন এরূপ সকল খতুর সমাবেশ একস্বানে সে আপন আধিকাঁর বিস্তর করিল। রাজ। বন্ধ হইলেন, 

ছন্র কি? ত্রীন্ঘ প্রধান দেশের ফুল কল ভারতে লুলতভ। একজন সেনাপতি তার পুক্রকে বন্দী কিক তাহার 

শীত প্রধান দেশের লোমশ পশু ভারতে পাওয়া যাঁয়। রাজ। কাড়িয়। লইল | 
এখানে মারিকেল, থেজ্বর, ভাল, আম, কাঁঠালও আছে, ভারতের ঠিক সেই প্রাথম পুভ্ের দশ1 ঘটে নাই, ভারত 

আবার তুষারারত শৈল শ্রেণীও আছে। মৃত্তিকার এমন এক কালে স্বাধীন ছিল; সে বন্দী হইবার পুর্বে | 

গুণ য়ে, যে কোন দেশ হইতে জীবজভু আনয়ন কর-;.. শীতপ্রধান দেশের লোক শীত নিবারণের জন্য পরিশ্রম 
ডারতে তাহাদের খাঁকতে কোন ক্রেশ ছইবে ন|| 'পারশ্থা করিতে বাধ্য ছয় | অলস হইলে রক্ত জমিয়! যাইবে, আবার 

ছইতে, _“যবনের অসি ঘাতে, আর্যদের রক্ততআোতে” অনায়ামে কোন শহ্ক উৎপন্ন ছয় না। এজন্তও পরিশ্রম 

গোলাপ ফুল ভাসিয়া আসিল, গৌলাঁপ এখানে শুকাইল প্রয়োজন | গ্রীষ্ম গ্রধান আকিকা খণ্ডের লোকও বলশালী | 
কিঃ ইংরাজশীণ উহাদের জয় পতাকায় বাঁধিয়া একটী সভ্যতার প্রথম প্রবর্তন আফুকায় ; বঙ্গে শীতও আছে, 
ভাল লইয়। যান, কাচের খুছে না রাখিলে এক দিনও গ্রীন্মও আছে, কিন্ত নিরবস্ছিন্ন শীত বা! গ্রীন্ম নাই ; এজন্তাই 
থাকিবে না। অতএব আমাদের দেশ সকল দেশ অপেশ! বজের ছর্দশা | বাস্তবিক খতু পরিবর্তন জন্ত স্যান্থ্য ভঙ্গ 

ভাল, “ফলবতী হন্দেতী, আোতন্বতী পুগ/বততী” "কোন্ হয়; ক্রমশঃ খতু পরিবর্তন ক্রমশঃ স্থাস্থা ভঙ্গ । ছুই চারি- 
অস্ত ছিমণদ্রি সান।” দিন ভাল থাক ভাঙার পর স্দি হইবে । অপ্পস্ত্বর হইবে 



চিত্তরজিনী। 

চা 

ইহাতে বাঙ্গালীর শরীর গড়িবে কিরূপে | এই খতু পরি- 
বর্তনের ফ্লেশ নিবারণের উপায় আছে কিন। তাছাই অগ্রে 
বিবেচা। স্ুল স্কুল কয়েকর্টী ধিষয়ের আলোচন! করিয়! 
অন্য শ্বণন্ত হইব | এবং খতু পত্রিকার পর্যায় ক্রমে এ 

বিষয়ের যথা সাধ্য মীমাংস! করিতে চেউ। করা! যাইবে । 
বল! বাুল্য যেভিন্ন ভিন্ন লেখক কতৃক ই্ার ভিন্ন ভিন্ন 
অংশ লিখত হইবে | বিচক্ষণ বৈদ্য এবং ডাক্তারের মত 
সংগ্রহ করিতে যতদুর পারা যায় যত কর! হুইনে | 

পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে আীস্ম এবং শীত এই ছুইটীই 

প্রবল খতু | গরারটকে এই ছুইয়ের অন্তভুত বলিলেও চলে । 

এই হিসাবে চেত্র বেশাখ জৈষ্ঠ্য আবাঢ় শ্রাবণ ভাদ্র এবং 

আশ্বিনের কিয়দংশকে গ্রীঘ খল লে, অবশিষ্ট সাড়ে পাচ 

মান শীতকাল । অতএব হেমন্তে শুীট্মের অবনান, এবং 

শিশিরের প্রবেশ | 

এখন খতু পারবর্তন জন্য শীত অনুভব হয়, খতু পরি- 

বর্তন জন্তা খদি স্বাস্থ্য ভর্গ ছয়, তবে কি ক'রতে হইবে? 

অবশ্য এই পরিব্র্তনের অনুভূতি যাহাতে না! হর এপ 

কীরিতে হইবে | অর্থাৎ শীত নিবারণের চেস্টা করিতে 

হইবে | শরীর যেন শীতল ন! হইতে পারে | ছুই তিনটী 
উপায় অবলম্বন করিলেই ইহ। সাধিত হইতে পারে! ১ম, 

শরীরের উত্তাপ যাছাঁতে নঙ্ট ন। হয় এপ করিতে হইবে? 

উত্তাপ জঞ্চালক নে এরূপ পরিস্ছদ ব্যবহার করিতে 

হইবে | রেসমী অথব। পশনী বস্থ্ব ব্যাবহার করিলে যে লীত 

বিব 

সম্তীনকে লালন পালন এবং শিক্ষাদান, পিতামাতার 

প্রধান কর্তব্য কর্ম মধ্যে গণ্য । বিধাতার কি বিড়ম্বন। 

জানিন!, পুত্রের বিবাহ দানও আমাদের একট! কর্তবা কর্ম 

মধ্যে হইয়াছে। | 
পুভ্্। সম্তান-উৎপাদিকাঁশক্তিহী, জড়, বিকলাজ, 

উন্মাদ, ক্ষয় রোগাগ্রন্ত, হুঃশীল, সমাজ কণ্টক, আত্মভার 
রৃছনে অক্ষম, তাছ! কে দেখে? কে তাবে? পুত্রের বিবাহ 

দিতেই ছইবে। অন্তান্য দায়ের মধ্যে পুত্রের বিবাহ দানও 

একট! গকতর দায়! অপরিণত বয়ক্ক, অক্ষম বা রোগ 
গ্রস্ত সন্তানের বিবাহ দান জন্ত আমর! এত ব্যস্ত কেন? পুভ্ত 
কৃতী ছইয়া যখন আপনার ও "শ্রীপুরের ভার বছনে সক্ষম 

বিবাহ। 

নিবারণ হয়, সে এ সকল বস্ত্রউঞ্ বলিয়! নছে বস্ত্রতঃ 
অগ্নিতে যেরূপ উত্াপ আছে এ সকলের সেরূপ নাই; 
রেসম শরীরের তাপ সঞ্চালিত হইতে দেয় ন| বলিয়! রেসমী 

কাপড়ে গান্ব আগ্ছাদিত হইলে আমাদের শীত নিবারণ 

হয়] নছিলে তাপমান যন্ত্র দ্বার! পণীক্ষ। করিয়! দেখ রেস- 

মের উত্তাপ গ্রছের অন্য কোন শুক পনার্ধের উত্তাপ 
অপেক্ষ। অধিক ধেশী নহে! ২য়, শরীরের যে উত্তাপের 
কথা বল। হুইল, তাহ! ভুক্ত বস্তু পরিপাক হইবার সময় ষে 

রাসায়নিক ক্রিয়। ছয় তাহারইঈ ফল।| এ রাসায়নিক কার্য 
যত বেশী হুইনে শরীরের উত্তাপও তত আর্ক হইবে! 
অতএব ষ্বৃত, মাংস প্রভৃতি শুষ্ক পাক জা ভে।জন শীত 
নিখারণের ছিতীয় উপায়। 

৩য়। শশীর সথ্শালন দ্বার। উত্তূশ হইতে 
পারে। শীতের সময় দৌঁড়। দৌটি করলে আর শীত অনু 
ভূত হয় না| বারাম ব। অন্ত কোন রূপ শারীরিক পরিশম 
শীত নিবারণের তৃতীর উপায়। 

আশ্বিন মাসে শীত অনুভব ন! হইলেও ফু।লেনের অঙ্গ 
রক্ষ। ব্য্হ|র কর! কর্তব/ | 'আমাদের দেখ যে যত দিন 

ন।শীত অনুভব হয় ততদিন আমর! এ উপায় 'অবলগ্বন 
করিন। | * অর্দি হইবে, জ্বর হইবে, তবে আমর। লেপ ধ্যব- 

সার করিব | 

তাপ সঞ্চালক নহে এরূপ বক্সে বর্ণ যদি কাল হয় 
তাহ। ব্যবহার কর। কর্তব্য | 

রিনিবালাক 
ডওপের 

কহ 
হইবে, যখন সংসার ভেল। জ্বী কর্ণধার বাতীত চলেনা 

বুঝিবে, তখন ন। হয় তাহার একট। সর্গনী যুটাইয়। দিও 
কেনন! সে নংনার মেল! য।ইবাঁর স্তন পথিক, স্থান জানা- 

নাই, লোক চেন| নাই ; পাছে ঠকের স্থাতে পড়িয়। ডামেজ 
মাল খরিদ করে | কিন্ত তাহ! ন| কিয়! তুমি আগণে হছই- 

তেই ভাছার খীলায় একটী বিশমোণ পাথর ঝলাইয়। দাও 
কেন সে আপন ভার বছনেই অশক্ত তাহার উপর আবার 

স্ত্রী ভার? | | 
যখন দেখি, এখনও গৌ'প দাড়ি উঠে নাই, কিন্তু ভাঁব- 

নায় চক্ষ, কোটর গত মুখ মলিন শু শ্রীহীন; অনাহারে 
অপ্পাঞ্ছারে কদর্যযাহ্ছারে বলহ্ীন, তকণে বার্ধক্য প্রাপ্ত 



বিবাছ। 

সপ্ত, ব্রত এর তত বত». দস. 

কাত শত উষ্ষেদার আফিসের দ্বারে, বড় কর্মচারীর বাসায় 
দিতা আসিতেছে যাইতেছে, তানাদদের শোচনীয় অবস্থা 

দেখিলে কাহার ন| হৃদয় বিগলিত হয়? অনুসন্ধান করিয়। 

দেখুন এই হৃংস্থ যুবক গণের হর্দশার একমাত্র কারণ অনুচিত 

বিবাছ। হয় তাছার1 বালযকালে বিবাছ্ছিত হইয়া! সংসার জালে 

জদ্চিত হইয়াছে নাহয় তাছার! পিতৃক্কত অনুচিত বিবাছের 

ফল ভোগ করিতেছে। | 

লিখিতে হৃদয়ের রক্ত শুকাইয়। যায়, ছস্ত অবশ হয়, 

আমার যখন পলর বংসর বয়ল, পিত। খণজালে জড়িত 

হুইয়।, হংখে ভগ্ন হৃদয়ে স্থচিকীংসা ও পখ্যাভাবে ছার ! 
আমাকে, পনর বৎসরের বালককে একী রুছৎ পরিবার 
পোষণের ভার দিয়। এ সংসার তা করিলেন| তিনটী 

ছোট ভাই, ছুটী ভম্মী, মাত।, রদ্ধ পিতৃন্বসা, বিধব| খুড়ি, 
জ্যাঁচাই, ভাতৃবধূ এবং গক বাছুর ও তনদ্রক্ষক এই পানর 
বৎসর বয়ফ বালকের গলায় পড়িল | আত্মীয় নাই, ব্বজন নাই 

সাতে অর্থ বা অন্ত সম্পত্তি নাই, বিষ্তানাই বুদ্ধিনাই পরে 

যে কি ছইবে তাহার আশ। পর্য্যন্ত নাই! যখন পিতার সকার 
করিয়! গুছে আসিলাম। ভাই, ভগ্নী, মাত পিতৃম্বন! মা্চীতে 
পড়য়। কাদিতেছেন তখন আমার মনের অবস্থা কিরপে, 

দিখিব| যেন চতুদ্দিক শুন্য শুদ্ধ বিষাদ পুর্ণ “বাবামে। 
আমাকে কোথায় রাখিয়। গেলে” আমিও সকলের কান্নার 

সঙ্জে যোগ দ্বিলীম|। শোকতগু হৃদয়ের রোদনই ভরস। 

রোদনই সাস্ত্বনা | লোকে কাদিতে দিলন! শ্রান্ধ করিতে 

হইবে | পিতা যে আমাকে পথের ভিখারী করিয়। 

রাঁশিয়াছেন, ভিক্ষা ভিন্ন আান্ধ কিরপে হইবে | বিজ্ঞ 

প্রতিবেশীণণ তাছ।তেও জন্তন্ট নচ্থেন | মাতাঠাকুরাণীর 
ছুই এক খান অলঙ্গার বিক্রয় করাইলেন (সবে তার চার 

পচ খান। রূপার গছছন। ছিল) সৌভাগ্যের মধ্যে তখন 

আমার বিবাছ ছয় নাই নতুবা! বলিতে পারিনা আরে কত 
ছঃখে পড়িতে হছইত। 

যদি শিক্ষাকীলে আমার গলায় সংসার ন। পড়িত তবে 

আম ও আপনাদের মত বিস্তান, বুদ্ধিমান ও কৃতী হইতে 

পারতাম । আমি আমার সামান্য ইতিবৃত্ত বলিলাম । ইছা! 

অপেক্ষা যু সহস্র শোচনীয় ঘটন! নিত্য ঘটিতেছে! 

[ ২য় বর্ষ, হেযস্ত 

অনুচিত বিবাহই উহার মুল কারণ বলিয়া উপলব্ি ছয়। 
স্বয়ং কৃতী এবং স্ত্রী পুত্র ভরণপৌোষণক্ষম ন! হইয়া! বিবাহ 
করা এবং সম্ভান তজপ না হইলে তাছার বিবাহ দেওয়াকে 
আমর! অনুচিত বিবাছু বলি এই অনুচিত বিবাহ্থ কেবল পর- 
বংশীয়দিগকে চির হুঃখে চির দারিস্রে দঞ্জ করিবার জন্য 
সংসারকে পাপ ভারে ভারি করিবার জন্ত এবং ঈশ্বরের 
পবিত্র নিয়ম লঙ্ঘন করিয়! মছাপাপে পাপী হইবার জন্ত ! 

বালক বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেছে, জল নিক্ষিপ্ত 

জালের ন্যায় ভাঙার অদৃষ্ট এখনও অজ্ঞাত, মংস্য কি জঞ্জাল 
উঠিবে কে বলিতে পারে ? কিন্তু পুম্রের বিবাঁহ দান জন্য 
পিতা ব্যগ্র হইয়াছেন | প্রথম ছেলের ন্বাছ ্জাক জমকের 
সহিত দেওয়া! চাই | বাজনা, গীতবাদ/, রোসন]ই, কুট স্ব- 

স্বজন, ব্রাঙ্ষণপঞ্জিভ ঘটক কুলপুরোছিত বিদায় অর্থাৎ 
কোন রূপে আপনার অবস্থার 'অতিরিক্ত ব্যয় করিয়া খণ- 

গ্রস্ত হইতেই হইবে | নতুবা লোকে বাহবা দেবে কেন? 
আত্মীয় স্বজন ই ছার! ত আস্মোদর পুরণ করিয়া গা! ঢাকা 
দিলেন, আমি যাই কোখায়? যে গৌয়ালা, ময়রা, মেছন, 
টাকার জন্য ছিড়ে খাইতেছে | মহাজনের তাগাদায় পেটের 
ভাত চাল হুইয়! যাইতেছে হায় ! তখাপি আমাদের চক্ষু 
ফুটে না| কেবল ইহাতেই হুঃখের অবধি হইল ন।| যে 
পুজ্রের বিবাহ দিয়া আমি ্বর্গবাপী হইলাম | এক্ষণে 
তাহার অবস্থা দেখুন | আয়ের পূর্বের ব্যয় আরস্ত হইয়াছে ১ 
নবীন। গৃছিণীর উপর ম! বঠীর বড় কূপা। প্রতিবৎসর একটী 
কখন বা যমজ সমান কোলে দিতেছেন, নিজের উদর 
ভরাণ দায়, ভাঙার উপর আবার পঙ্গপাল। বালকণণ নগ্ন- 
বেশে, ধুলায় ধূষরিত ছইয়। রজপথ শৌভ! করিয়! বেড়া- 
ইতেছে। 

হায়! এরূপ বিবাহ করিয়া ভ্রাপিক্র্য আোত ন। বাড়া- 

ইলেই কিনয়? অনুচিত বিবাহ কি আমাদের অবস্থার এত 

হীনতা, এত নীচরপ্তি অবলম্বনের এবং এত হ্ীনতেজ হইবার 
কারণ নছে? বজবানি ! একবার দেশের দিকে দৃষ্টি ক, 
ইন্ড্রিয় সংযম করিতে অভ্যাস কর। দেশকে আব দারিজঃ 
হুঃখে কলঙ্ক সমুঙ্জে ডুরাইও না| 

কবকনক। 



চিত্তরঞ্জিনী | বেদাস্ত। 

পরমাতনে নমঃ 

বেদান্ত | | 

বেদান্ত বেদের জ্ঞান-ক1গু এবং ইচ্ছাই আর্য্যজাতির প্রথম ূ বাদ নাই|। ইনি চির-কেধমার্ধ/ ব্রতাবলস্বন করিয়াছিলেন | 

দর্শন স্ততরাং সর্ব দর্শনের মুল | 
বেদের অন্ত, অবসান বা! শিরোভাগই বেদান্ত; ইছাই 

বেদের জ্ঞান-কাগ | যদি এই জ্ঞান-কাঁ৭ না থাকিত তবে ; 

বেদের মুল্য অপ্পই হুইত| (সেশ্বরশণ যেমন ই্থাকে হৃদয়ে 

রাখিতে অধ্যবসায়ী হন, পক্ষান্তরে নিরীশ্বরগীণও ইহাকে 

অবজ্ঞ। ন| করিয়। উপাদেয়ই বলিয়াছেন 1৯ 

নাক্তিক ও বৈনাশকাদিও, প্রম। ও প্রমাণাদি বিষিয়ে ৭" 

ইচ্ছার নিকট মন্তক্ক অবনত করিয়! নিগৃষ্থীত হইয়াছেন | 

পরমেশ্বরের অন্তিন্,। উপাসনা পরলোক ও মোক্ষ 

প্রভৃতির উপদেশ ইহাতে সুবিস্তৃত রহিয়াছে, যুক্তি স্থক্িও 

পরিপূর্ণ; এবং দিপক্ষ-দলনোপযোগী ন্যায় মালাও ইহাতে 

বিষ্তর নিহিত আছে। 

বেদান্ত সম্বন্ধে অনুশীলন করিতে হইলেই ভগীবান্ শঙ্ষরা- 

চীর্ধ্য যেন অন্তঃকরণে আব্ভূতি ছন | ইনি স্বকীয় প্রভা- 

বেই *শঙ্গরঃ শঙ্কর: সাক্ষা২” আখ্ণাত হুইতেন] এই 

মাত্ৰ! প্রিয়া বিরছে বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়। কষ প্রেমে 

ঢল-ঢলায়মান হন নাই! লক্ষী অন্তহিতা হুইলেই 

কোঠপীন ও বহির্বন-ধারী হইয়(ছিলেন ন। | ফলতঃ আজ 

কাঁল সংস্কারকদের যত লোকের নাম জলদ-শীন্তীর নির্দোষে 

কীর্তত হইয়া খাকে তগ্বধ্যে শঙ্করের নাম উদাত্ত হওয়া 

উচিত 1 ইনি অতি অ্প কাঁলেই জ্ঞীন-বিজ্ঞানে অলেঠঁকিক 

স্ষমত। গ্রাপ্ত হইয়াছিলেন | জীবনের তৃতীয় বর্ষে বিদ্যারন্ত 

দ্বাত্রিংশ বর্ষ বয়সে ধরাধামে অনশ্বর বীর্ত্তি রাঁখিয়! সংসার 

হইতে মুক্তি লাঁভ করেন । 

পুরাণে শঙ্কর শঙ্করের অবতার বলিয়। কথিত আছে। 

ইহা সনবন্ধে পূর্ণতা! বা অবতার বাদ লইয়া! কোন বাদ বিসং- 
০ পপ ০ পর ০ ০০ পপ সস ৪ ৮ শপ? শত পসপটপ এ এন সপ 

% প্যস্তপিচানুত্রধিক রাত সামান্তেনাভি [ভিস্ছিতং তখাপি 

কর্মকলাপাভি প্রয়ে। দ্রষ্টব্যঃ | বিবেক-জ্ঞানন্তাপ্যনু অবি- 

কত্ধাৎ তথাচ শ্রয়তে” “আত্মা বা অরে 1 জ্ঞাতব্যঃ |” ইত্যাদি 
সাত/তত্ কৌমুস্তামনুসন্ধেয়ম, | 

৭ পশ্চাৎ লিখিতব্য | 

% অবসর ক্রমে শঙ্কর জীব্নী লিখিত বাসন রছিল | 

ইহার লেখ। প্রসাদ-গুণ-বিশিন্ট, সুমধুর সরল | বিচার 
| শক্তির ভূমী প্রশংস! করিতে হয় বাদ ভিন্ন দিতপাবা জপ্প 

নাই! তাস্ত্িকদলের অনেকে শঙ্কর সন্বদ্ধে অপবাদ পদান 

করিয়! থাকেন | তাঙ্থার! তাহ্থারও ব্রাঙ্ষণয ধর্মের সীমাস্ত 

প্রদেশে বিচরণ করিয়াছেন কিন। সন্দেছ। আবার 

আচার্য উপাধি শুনিয়া অনেকে হেয় বোধ করেন কি 
তাহারা এত অপ্পজ্ঞ যে কোন দিন আধ্ধন্ম বা শাক নিরী- 
ক্ষণ মাঁর করিয়াছেন কিন! মনে সন্দেহ উপস্থিত হয় | 

কারণ আচার্য, অতি গৌবরাত্বক উপাধি | বেদ ধেদান্ত ও 

ব্দোকগ অধ্যাপনে সমথ ব্যক্তি আচা'্য উপাধির অধি- 

কারী 1* যাহার! কাণে মন্ত্র মাত্র প্রদান করিয়। গুক বলয় 

পুজার্থ পাদ প্রনারণ করিতে সঙ্কচিত হন না তাছা'র। এরূপ 
অপশাদ প্রদান করিয়। স্বর্থের অন্বকুলত, প্রদর্শন করিবেন 

শিচিত্র কি ! 

যাছ। ছউক বেদাস্ত লিখিতে শগ্করের কথ! কেন? ইছ1 
বলিয়। যদ কেহ আমাপিগকে শঙ্কর স্তণক মনে করেন 

তাহ।তে আমর। ক্ষুব্ধ ন। হুইয়। প্রতু/তঃ শ্লাঘা জ্ঞান করিব | 

ইনি বেদাস্তের ভাষ্য লিখিয়। স্থখ পাঠা করিয়।ছেন | নচেছ 

ইনার অধ্যয়ন ও অধ্যাপন| সুখকর হইত কিন। বেদান্ত ব্যব- 

সায়ীণণই বুঝিতে পারেন | 

ভগবান্ শঙ্গরাচার্ষের সনয় হইতে বেদান্ত প্রন্থানতর় 

রূপে অধীত হইতেছে । সভাষা উপনিষদ, প্রস্থান প্রথম , 

সভাব/ শাবীরক স্তর প্রস্থান দ্বিতীয়; এবং সভাষাগীত। 

প্রস্থান তৃতীয় । ইহ] ভিন্ন অক্ষপাদ দর্শনের (সামান্ততঃ 

সভায় শাস্্ ) মতে ইছ্ছার প্রাচীনত্ব ও নব্যত্র আছে। নব্য ম্তায় 
যেমন মিথিলাতে অক্কুরিত, নবন্বীপে কা, প্রকাণ্ড, বিটপ ও 

প্রবালে পরিশোৌভিত এবং বিক্রম পুরে ফলিত হইয়াছে ; 

নব্য ব৷ প্রাচীন বেদান্ত তদ্রপ ইচ্ছার কোন স্থলেও তাদৃশ 

অধিকার প্রাপ্ত ছয় নাই। কিন্তু ব্রহ্গর্ষি ও পঞ্চ ভ্রাবিড়ে 

বিশেষ অধ্ধিকার লাভ করিয়াছে! বজ-পণিতাগ তার 

স্বরে বিভ ৭1 করিয়া জয়ী ছইতে পারিলেই কত কুতা বোধ 

করেন আদিম স্থলে উছ। প্রায়ই অভবাতার পরিচালক | 

+% “উপনীয় তু যঃ শিষাৎ বেদমধ্যাপয়েম্থিজঃ | 
সাঙ্গ সরহুশ্য্চ তমাঁচার্য/ং বিহ্বুতধাঃ ॥” মনুঃ 



বেদাস্ত | 

পূর্পেরবোক্ষ প্রন্থ।ন বয় প্রাচীন বেদান্ত) বেদান্ত পরিভাষা 
পঞ্চদশ বেদান্তসার বিবেক চুড়ামণি বেদান্তস্তম গুকাদি নধ্য 
বেদাম্ত। কোন কোন মতে খগুন-খণ্ড-খ[চ্া ও নব্য বেপান্ত।স্ত 

নশিদট | ক্রমে তাবতই লিখিতে বাসন। রহিল ; জানিন। 

অন্যগীশ্বর মফল করিবেন কিন| 1 আপাততঃ সাধারণ ভাবে 

প্রস্থানএয়ের ব্রিতি খিধানে প্ররন্ত ছইলাম পরে বিশেষ 

করিয়। লিখিব | 

উপনিষদ্ প্রস্থান | 

উপনিষঃ বেদের শিরোভাগ » ইহাই রছন্য ভা জান- 
ক1ও ব. ব্রঙ্গ্চ্ি। | উপ পুর্দ্ক যদ ধাতু (“যদ ৯ বিশরণ 

গত বসাদনেয়ু ”) হইতে উপনিষদ শব্দ সিদ্ধ হুহ্য়াছে। 
উপ "অর্থ মমীপ ; নি অর্থ নিশ্চয় | মন্্রার। পরমাত্ম-সদীপে 

শীমন কর] খায় 'অর্থাহ যাহ। হইতে জান বিকমিত হুইয়। 
মোক্ষ লাভ হয়। 

মৌক্সিতকাপনিনদ, বেদের মংহ্িতান্তুনারে একশ আট 

খানি উপনিখদের নাম লিশিয়াছেন | তশ্মধ্যে ১এতরেয় 

২ কৌনাতকী ৩ নাদশিন্দু ৪ আত্মপ্রবোধ ৫ নির্ঘাণ ৬ 
মু্ধাল ৭ ক্ষমালিকা ৮ ভিপুর। ৯ নৌভাগ্য ও ১* বহব্চ এই 
দশ খান! খগেণীয়। 

১ জশ, ২ বহদারণ্যক ৩ যাবাল &হছংস ৫ পরম হস 

৬ লুবাল ৭ মন্থ্বিক। ৮ শিরালম্ন ৯ ত্রিশিখী ১০ ব্রাক্দণ মণ্ডল 
১১ ত্রাঙ্গণদ্বয় তারক ১২ পেল ১৩ ভিক্ষু ১৯ তুরীয়াতীত 
১৫ আধ্যস্ব ১৬ তারসার ১৭ যাক্জবলকা ১৮ শাঠযায়নী ও 
১৯ মুক্তিক এই উনশিংশ খানি শুক্র যজুর্ধেদীয় এবং ১ কঠ- 
বলী ২ তেত্তপীয়নক ওত্রক্ষ & .কবল্য ৫ শ্বেতাশ্বতর ৬ গরু 

৭ নান্ায়ণ ৮ অমৃতবিন্দু ৯ অমৃডনাদ ১০ কালাগি কত্র ১১ 

ক্ষুরিক। ১২ সর্ঘমার ১৩ শুক প্হুম্ত ১৪ ডেজোবিন্দ্ব ১৫ ধ্যান 

বিজ্দু ১৬ ব্রঙ্গবিদ্য। ১৭ যোগতত্ত্র ১৮ দক্ষিণ মুর্তি ১৯ ক্ষদ্দ 

২৯ শীপীরক ২১ যোগশখ। ২২ একাক্ষর ২৩ অশ্ষি ২৪ অব- 

ধৃত ২৫ কঠকদ্র ২৬ হৃদয় ২৭ যোগ কুণডুলিনী ২৮ পঞ্চব্রাঙ্গ 
২৯ প্রাণাগ্রিছোত্র ৩০ বরাছ ৩১ কলিসম্ভরণ ও ৩২ সরস্বতী 

এই দ্বাত্রিংশ' খানি যক্তর্ষেদীয় | 

১ তলবকার ( কেন ) ২ ছান্দোশ্য ৩ আৰুণি ৪ মৈত্রায়নী 

& মৈত্রেয়ী ৬ ব্জহুচিক ৭যোগ চড়ামণি ৮ বাসুদেব ৯ মস্ৎ 

১০ সংন্তান ১১ অব্ক্ত ১২ কুণ্ডিক। ১৩ সাবিত্রী ১৪ রুদ্রাক্ষ, 
১৫ জাবাল দর্শন ও ১৬ জাবালী ১৬ খানি সামবেদীয়। 

১ প্রশ্ন ২ মুণ্ডক ৩ মাও্ঁক্য ৪ অথর্ব শিরঃ ৫ অধর্ব্ব শিখ! 

৬ বছজ্ঘাবাল ৭ ুনিংছতাপনী ৮*নারদ পরিত্রাজক ৯ সীত। 

অনন্তর মাঠুক্য ; আপর সাতখানি তত দীর্দীয়তন নছে। 

[ ২য় বর্ষ, হেমন্ত 

১০ সরভ ১১ মছানারায়ণ ১২ রাম রছশ্ত ১৩ রাম তাপনী 

১৪ সাণ্ডিল ১৫ পরমছংস পরিব্রাজক ২৬ অন্পপুর্ণ ১৭ হ্থ্র্যযা- 

১৮ পাশুপত ১৯ পরব্রন্ম ২০ ব্রিপুর তাপন ২১ দেবী 
২২ ভাবন ২৩ ভম্ম ২৪ জাবাল ২৫ গীণপতি ২৬শে মহ্ছাবাক্য 

২৭ গোপাল তপন ২৮ কৃষ্ণ ২৯ হুয়গ্রীব ৩০ দত্তাত্রেয় ও ৩১ 

গীকড় একব্রিংশৎ খানি অধর্র্ব বেদীর 1-- 

মুক্তি কোপনিষদের স্থলান্তরে লিখিত আছে মা$- 

কোপনিষদ্ই মুমুক্ষু দিখের মুক্তি পথ প্রদর্শনে সমর্থ! 
মাওুকোপনিবদ অথর্ব বেদের একতম রছ্যভাগ। এ 
দিকে অথর্ব বেদের অপ্রলচন অথবা কাণ্ড বিশেষ জন্দর্শনে 

অনেক উহ। অনার্ধ; জন/ বলিয়। অবজ্ঞ। করিয়। থাকেন । *% 

কম্তু আমর। বেদকে বেদ ধলিয়াই জ।নি-_হের নহে উপা- 
দেয়] যাহ। ছউক্অগবর্ব বেদের রহম। ভাগ একান্ত যত- 
নীয়| মাুঁকে।পনিষদে পরিতৃপ্ত ন৷ হইলে দশোপনিষদ 
অধ/য়ণ করিবে তাঙ্াতেও সিদ্ধকাম ন। হইলে অক্টোত্তর 

শতোপ।নবদ অথয়নের বিধান আছে। 
ভগবান শঙ্করাঁচ,.ধে।র সমর হইতে দশোপনিবদ প্রস্থান 

ই, উপনীধদ প্রস্থান রূপে অধীত হইতেছে | অনেকে 
বলেন শঙ্করাচ।যা শে পদিবদের ভাষা লিখিয়।ছেন তাই 

গ্রাহ্থ। [কন্ধ আমর। এ$থ। স্বীকার করিতে অভিলাধী 

নহি, তিনি শ্বেতাস্বভরোপনিবদের ও ভাব্য লিখিরাছেন। 

এবং শাপীয়ক হ্থৃত্র ভ।ব্য শাস্ত্র মঙ্গাতর উল্লেখ ক।লে কৌধা- 

তকী শ্তির উল্লেখ আছে। যাহা হউক বেদান্ত প্রধান 

অন্তে বান কাশীধান, তদন্তেখামসি গণের আধকাংশই 

কাশ।ধিত বিষ্ভা। | তাহার। দখোপ নিবদই অৰয়ণ করেন। 

দশোপ নিবদ এই | 

১ঈশ ২ কেন৩ কট প্রশ্ন ৫ মুড ৬ মাক ণতিন্তিরি. 

৮ এঁতরেয় ৯ ছান্দোগ্য ও ১০ ব্ৃহদারণযক ণ এতমধ্যে 

এঁতরেয় খখেনীয় । কেন ও ছান্দগ/ সাম বেদৌর | ঈশ 
রছদারণ্য কট ও তৈত্তিরীয়ক য্ুর্েদীয়। প্রশ্ম মুও ও 

মাঙুক্য অথর্ব বেদীয় | ৮ 
বছ দারণ্যক সর্বাপেক্ষা বিস্তৃত তাহার পর ছান্দোশ/ 

শস্পিপপপআ ক নিহিত ভোদার "শান টক টি ০ 

*% স্ছলাভ্তরে অথর্ববেদক ? পাঠক দিগকে বুঝাইতে 

চেউ। করিব। 
প ''ঈশকেন কঠপ্রশ্ব মুড মাও্ুক্ তিস্তিরিঃ। 

এতরেয়ঞ ছাক্ঞো গাৎ বছদাকণ্যকস্তখা। ॥* 
মুক্তিকোপনিষদ্ 



চিত্তরঞ্জি নী| 

দ্বিতীয় প্রস্থান শাদীর স্তর! 

ইহার এক নাঁম শীরীরক মীমাংসা | শারীরক অর্থ জীব; 

তাহার ত্রহ্ষত্বে বিচার মীমাংসা | অথব। উত্তর মীমাংস'. 

কারণ বেদের জ্ঞানকাঁ ও, উত্তর. ভাগ; তাহার মীনাংস। 
অর্থাং আপাত সন্দিহামাঁন অর্থ, আঙতির মীমাংন| 1 ইহার 
আর এক নাঁম বেদান্তদর্শন এবং ইহাকে ্রন্মহত্রও বলে: র্ | 
ইছাই বড়দর্ণদের এক দর্শন। উহ। চারি অধথারে । অর্থাৎ জ্ঞানের প্রকাশ হয়| জ্ঞানজশ্মিলেই মুক্তি | ণ')। 

সীমান্ত প্রথম অধ্টার প্রতেক ব্দোন্ত বাকের বিভক্ত | 

ভাঁংপ:7 ত্রদ্ধে যে পর্যবসিত হইয়াছে, তাহ! প্রকটরূপে 
প্রমাণীক্কত হইয়াছে। 

পরিহার করা হহয়াছে। 

আবার চারিপাদে বিভক্ত সুতরৎ অন্পুর বেদান্ত দর্শনে 

ষোড়শ পাদ। অক্ষপাদ দর্শনে (গৌতম দর্শন ব৷ স্তায় 

দর্শন ) যেমন প্রতিচ্ছ। হেতু, উদাহরণ ডপনয় ও পিন ঈ 

দ্বিতীয় অথ)ায়ে সম্থা(বত বিরোধের: 
তৃতীয় অধ্চায়ে বিদ্যাম।ধন 

নিণয়, চতুর্থ অধায়ে শ্দিাফল নির্ণয় | প্রভোক অধাঁয়ে ॥ 

গুণ বা দোষ শানী বলিয়। জান।কে য 

এই পঞ্চ অবয়বাত্ক ধাকে।র নামন্যায 8 হহ।তেও তেমন শ্তায়। 

মাল। আছে পরন্ত উহ। আধকরূণ বলর। আখ)ত হইয়া 

থাকে | 

যথা] গ়িষয়? মন্দেহ, সপগতি, পৃর্রবপ্ষ 

মীমা€সায় ও এবাৰ অধিকরণ আছে। মাধবাচাব/ উহার 

প্রণেত। | উত্তর মীনাংনার অধিকরণ গুলিকে ব্যানাধি- 

করণ ম!ল। বলে | ভাঁদতী তীর্থ ও উহ্থার সঞ্ধাণক বেদান্ত 

দর্শন বেদব্যাস সঙ্গ'লত। কোঁথহর ব্যামের অমকালে । 

অনেকগুলি মীমাংস। গ্রস্থ হিল | কারণ ডহ।তে £জশিনি । 

ওড়লোমি, আর্তিজ/' কাশ কংন্সম ও আত্রেয় এভুতির ন।ম 

প্রাপ্ত ছওয়। যায়| ব্যান সংগৃহীত উত্তর মীনাংদার 

দের তত্তৎ মীনাৎার হর্দলত। প্রদর্শন পুর্র্ধক স্থায় দার) 

মতের প্রাধান্ত সংস্থাপিত হহয়ছে। 

পরিভাব। জা।ন ন। হইলে পারিভাবিক ভাষ। সমুছের 

জ্ঞান জন্মেন, এজন/ বেদান্তমতে পরিভাষার বিশদীকরণে 

প্রবৃত্ত হইলাম | 

পুকবার্থ__পর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চারিটী পুক্র- 

যার্থ, তশ্বধ্যে মোক্ষই পরম পুকবার্থ কারণ আগতিতে 

*মোঁক্ষেরই নিত্যত্ব কথিত আছে । ঘোক্ষলাভ হইলে পুন- 

নম হয়ন| |প'/কর্্বোচিত বা পুগোযচিত লোকের পুনরাবর্তন 
পন্ড পপ পাপী আপস ী পপ আপ পপ পপ পাত 

জপ 

পঁ ইউক্লিডেরু এক এক প্রতিজ্ঞাও পরচাঙ্গ__উক্তবিধ |, 
প “নস পুনরাবর্তেত 

তাহ তাহ 

কাজেই এক এক অ।ধকরণে পঞ্চ অবয়ব আছে। 

ও 1সদ্ধান্ত পূর্ব ৰ 

| প্রমাত| বলেন | যথাস্থলে ইন্থার শিস্তাতি হইবে। 

সপ সপ স্পেস শপ শা শী ০ সপ শী 

] 
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! 
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] 

বেদান্ত। 

অর্থাং পুনর্জন্নাদি হইয়। থাকে * বেদাস্ত দর্শন পুনজন্মবাদী 
পুণ্যানুমারে স্বর্থাদি ভোগে ও তদনস্তর পুনর্জন্ম আবার 

কর্মানুমারে ফলভোধগাদি ঘটয়। থাকে ইহাই পুনরীনর্তন! 
কিন্ত মোক্ষল।ভে পুনরাবর্তন ছয় ন.;) পুনরাবর্তন কাছার 
হইবে? জীণ ও ব্রদ্ধ এক, অপিগ্ভা বশত বিভিন্ন প্রতীত হয়, 
মোছান্ধকারে মমত্ব জঙ্বে। অবিষ্ঠার নাশ ছইলে বিদ্। 

এই নমস্ত কারণে মোক্ষই পরম পুকষার্থ | মোক্ষ ব্রন্মজ্ছান 

হইলেই হয়। অতএব প্রথমতঃ আদৌ ব্র্ষ, ব্রশ্মজ্ঞান' ও 

ত।ছার প্রমাণ শিস্তৃতরূপে |লখিত হুইতেছে। 

প্রমণ--প্রমার করণকে প্রমাণ বলে অর্থাৎ যন্দার| পরম! 

ছয় | যাহার মেবেঞ্ডণ বা দেব গাছে তাহ!কে তত্তৎ 

যথার্থ জ্ঞান এবং প্রম। 

বলে। যগার্থ জ্ঞানের নামহ এম. | বেদাপ্তিকণণ প্রমাকে 

স্বতে।এা।হা বলেন 'নর।য়িকগাণ তার শিপ্রতিপম করেন! 

'নয়া।য়ক ও বেশে ধকগণ দভ্রম-াভনন জ্ঞানের নাম প্রম। 

বলিয়া থাকেন। (১) আবার বৈদাপ্তিকগণ নয়।য়িকের 
'অনুব্যব্সায়ের দোঁব প্রদর্শন কারয়। খাকেন। আনন্দ গিরি 

রৃন্তীদ্ধ বোধকে (রতি একাশক ) প্রমা ও প্রমার আশ্রয়কে 
ফলতঃ 

এস্থলে ইহ. জ্ঞাতব/ যে, নিশ্চয় জ্ঞনটা, স্মৃতি ভিন্ন হুইবে। 

বেদান্ত-পরিভাধাকার, স্থৃতি বার, অনধিশত ও অবাধি- 

ভার্থ শিধয় জ্ঞানের নাম 'প্রম। লিখিয়াছেন| সাখ।চাধ।গণ 

ও, অন্দিদ্দ, অনিপিশীত ও 'অনধিখত বিষয়! চিন্তর[ত্তর, 

বোধ৪ ফলকে এমা লে। (২) অনন্দিগ্ধ অর্থ নিশ্চিত 

%. “কর্মচিতে। লোকঃক্ষীয়তে এবমেবাস্থত্র পুণ চিতে। 

লোকরঃক্ষীতে”। আঙগতিঃ 

প' প্রনদাাধীন সকল বিষয়েরই প্রমাণ যুক্তি প্রন্থাত 
বর্ণিত হইবে | 

(১) “ভ্রম ভিন্নন্ভ জ্ঞান মত্রোচ্চতে প্রম।” 

ভাষ্য সংগ্রহভাষ।পরিন্ছেদ 1” 

“প্রমাচ স্মৃত/ন্য ভ্রম ভিনজ্ঞানৎ করণঞ্চ ব্যাপার প্রত্যা- 

সত্য। কারণম্ত ন]ায়টিকা | 
(২) “অনন্দিঞ্ধ অবিপরীত অনাধগত বিষয় চিত্ত রাস্তি 

বোধশ্চ ফলং প্রম| তং সাধনং প্রমাণম্* তত্ব কৌমুদী | 

বৈশেধিক 



বেদাস্ত। 

বিপরীত অর্থ অনাধিত, অনধিগত অর্থ অজ্ঞাত 
বিষয় * 

বেদাস্ত মতে ( শঙ্কর ভাষ্যানুসারে ) জাগা মিথ্যা! | 

মিথ্যা শবের দ্বিবিধ অর্থে তাংপর্যা দু ছয়। অপক্ছব 
পুর্বক (প্ররূতেদ গে।পন ) ও অনির্বচনীরতাবচন | এস্কলে 

অপক্ষব পূর্বক মিধ| দ্ৃশ্মমীন ঘটাদি মিখা। স্মতরাং 
কিরূপে ঘটাদির প্রম। হয়] সংসার দশীতেই ঘটারদির উপ- 
লর্ধি ছয় | নচেংযাছার ত্রক্গমজ্ঞান জগ্গিয়াছে সে ব্রশ্মভিন্ন 

কিছুই দেখেন। প' সংসার দশাতেই বাধ ছইয়। থাকে | 

প্রমার লক্ষণে যে অবাধিত পদ প্রযুক্ত আছে তাছ। স'সার 

দশীয়ই . বলিবার অভিপ্রায় স্তেরাং ঘটাদির প্রমায় 

অবাগ্ডি (লক্ষণানুসারে অপ্রাপ্তি) হইতে পাঁরে না| দেছাত্ব 
প্রত্যয় যেরপ প্রমাণন্বে কম্পিভ তক্জপ জেঠকিক বিষয়ও : 
প্রমাণারীন। ঘটাদিজ্ঞান লৌকিক! প্রমাণ, আত্ম মিশ্র 
পর্য)স্ত। আত্ম নিশ্চয় ত্রদ্ম সাক্ষাৎ কার পর্যন্ত । 

প্রমাণ_ধড়বিধ (১) প্রজক্ষ, অব্জরমান,। উপমান, 
আগীম অর্থাপন্তি ও অনুপলন্ধি। 

প্রত,ক্ষ-_এরত/ক্ষ পরমার করণকে প্রত্যক্ষ গ্রমাণ বলে। 

(প্রতিণত অক্ষ অর্থাৎ ইন্জিয় )| €) এস্থলে এ্রতাক্ষ এরম। 

[ ২য় বর্ষ, ছেমস্ত | 

সংপ্রতি কতিপয় বিচারের সন্নিবেশ কর! যাইতেছে। 

এস্কলে এই আপত্তি ছইতে পারে যে, চৈতন্ত অনাদি তাহ! 

করূপে চক্ষ,ঃ প্রভৃতি র গ্রা্থ হইতে পারে। উত্তর চ্ছলে 
তা! বলা যাইতেছে যে, টচতন্ত অনাদি হইলেও তদভি- 
বঞ্জক অন্তঃকরণ রত্তি ইন্দ্রিয় ন্কিকর্যাদি (সংযোগাদি ) 
স্বারাজম্বে! সেই রি বিশিষ্ট চৈতন্যামিদৎ | 

| অতএব গ্রাঙ্থা। 

 অন্তঃকরণ নিরবয়ৰ, তাহার পরিণামাত্তিকা কিরপে 

সম্ববে| অনশ্যই মলগবে ; কারণ তাৰং অন্তঃকরণ নিরবয়ব 

ছইয়াও মিরবয়ব নছে | কারণ উহ! সাদি (যাছার আদি 

আছে) আর মন স্যঙ্ট পদার্থ % স্যন্ট মাত্রই সানি স্তর 

অবয়ব ও বল যাইতে পারে! কাম, সঙ্কপ্প, বিচিকিৎস। 
্রদ্ধ।, অশ্রন্ধ!, ধতি, কমতি হী ধী, ও ভী, রি মনের 
ধর্ম | প' 

কামাদির অন্তঃকরণ ধর্মত্বে “আমি ইচ্ছাকরি” “আমি 

ভীত” আমিজানি ইত্যাদি অনুভবদ্বারা আধর্মের উপপক্ন 
হয় কেন? বেদান্ত মতে আত্ব। ও. মন এক নয় (১)। 

বুদ্ধিতে প্রতিফলিত চৈতন্যেই, ব্বত্তি বিশেষের নাম মন 
বোথহয় বেদান্ত মত্তের বিশেষ প্রচলন ছিল | কারণ অগ্যাপি 

চৈতন্ত ৩। এম্থলে ই! জ্ঞাতব্য যে, প্রম! জ্ঞান বৃত্তি ও | সামান্যগণে পর্যন্ত উহার নিদর্শন প্রতীত হর। “যে দুখে 

ফলভেদে 9450 ৃ 
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সি সকল দর্শনের মতে ত বিচার করিয়া সাম্রসা সহজ 

নছে। ১৫ খানি দর্শন তন্মধ্যে ষড়দর্শন বিখ্যাত । 
প'" "ত্র তস্য সর্বমাস্ববাভূৎ তৎ কেনকং পশ্যেৎ।” 

, শ্রগতিং ॥ 

“যত্রছ্ছি দ্বৈতমিব ভবতি তদিতর ইতরং পশ্ঠতি |” 

আতিঃ ॥ 

(১) ন্যায়মতে চারি প্রমাণ “প্রত্যক্ষান্থ মনো পমান 

শব্দাঃ প্রমাণানি” ১অ১অ।ওম্থ] 

গৌতম স্ৃত্ 
বৈশেধিক মতে প্রত্যক্ষ ও প্রমাণ | 

সাত্য পাতঞ্জল মতে তিন প্রমাণ, দৃষমমষামমাণ্ড 
বচন মিভি” | সাতধা তত্ব কৌঁমুদী আদি 

(২) অনেকে প্রত্যক্ষ অর্থ চাক্ষুষ মাত্র বুষিয়া থাকেন 
কিন্তু তাছাদের সম্পূর্ণ ভম| অদ্ধের কি প্রতক্ষে ভাব? 
“যৎ সাক্ষাৎ অপ রোক্ষাং 

পরোক্ষ মিত্যর্৫ঘঃ| 
ত্রঙ্গ'ক্রুত্ি | অপরোক্ষাৎ, 

পোঙায় রজনী মন জানে আর জানি আমি* এস্থলে মূন 

আর আমি স্বতন্ত্র বোধ হইতেছে । তবে এস্থলে ইছাই 

জিজ্ঞাসা হইতে পাঁরে মনেতে বা বুদ্ধিতে সুখ হঃখাদি 
আত্বার কি? উত্তর এই যে, যেমন লৌহপিগ্ডের দাস্িক্য 
শক্তি না থাকিলেও, দগ্ধ লৌঁছাঁপও দ্বারা দগ্ধ হইলে লৌছে 
পোড়ে, এরূপ ব্যবস্থার হইতেছে সেস্থলে লোছ ও বঙ্ছি 
অভেদে অবস্থিত হুইয়! লৌছেপোড়ে এরূপ ব্যবছার হয়| 
তেমন স্ুখাদিআকারে পরিণা মি অন্তঃকরণ এঁক্য অধ্যাসে 

আমি সুখী আমি হুঃখী এরূপ বাবার ছয়। এঁস্থলে 
তদৈকা অধ্যানই কারণ। 

অস্তঃকরণ অভীতক্দ্ির। অতএব উছছা! কিরূপ প্রত-ক্ষের 

বিষয় | পুর্বো বলা হুইগনীছে তাবৎ অন্ত. করণ ইন্দ্রিয় নয়। 

( স্তায়মতে প্রত্যক্ষ ষড়বিধ! বৈশেষিক মতেও তাছাই। 

* «তশ্মনোইদৃশ্থজতে” ইতি শ্ুতিঃ | 
1 “কামঃ লঙ্কপ্পো বিচিকিৎদ! অন্ধা অর ধাতিরসত্ী- 

হর্ভী রেতৎ সর্বমন এব |” শ্রুতিঃ| 
(১) ভ্কায়সতে সুখ হুঃখ আত্ম ধর্ম | 



চচত্তরঞ্জিনী 

তদবথ! চাক্ষুস, স্বাগজ, রাসন, শ্রাবণ, ত্বাচ ও মানন | ) মনকে 
কেন ইন্দ্রিয় বলন! ? মন যদি ইন্দ্রিয় না হয় তবে মনের ষষ্ঠ 
ইক্জ্িয়ত্ব লিখিত আছে কেন % ইচ্ছার উত্তরে এই বল। 

যাইতে পারে মনের য্ঠেন্দ্রিয়ত্ব উত্ত অ(ছে বলিয়। যে উহু! 
ইন্দ্রিয় ছইনে এমন কি নিয়ম | তাহ। হইলে "পঞ্চম ইড়া 
ভক্ষয়ন্তি” এইবাক্যে খত্বিগ্গাত পঞ্চ সঞ্জা। যজমান দ্বার! 

পূর্ণ হইয়াছে | যজমান কখনও খত্বিক নয় | মুখ্য খাত্বক্ 
চারিজন মাত্র । আরও দেখ মহাভারত কখনও বেদনয় তথাপি 

পঞ্চম বেদ বাঁলয়। কথিত হথহতেছে 1 অতএব মন হান্দ্রর 

ন! হইয়াও বন্তত্ব পূর্ণ হইতে আপত্তি কফি? এবং ইহাও 

দেখ। খাইতেছে থে, হীন্দ্রয় হইতে অর্থপর, অর্থ হইতে, 

পর মনঃ অতএব মন হুক্দরির় নয়। 2 

মন হজ্্রর ন। ছইলে নুখাদ প্রত্যক্ষের সাক্ষা২কার 

হুইতে পারে ন| যদ স্থুখা।দ প্রঙ,ক্ষ হয় তবে তাহ। 
ইক্দ্রিয়াজন)| মনে। জন/ত্র হহলেই এত্যক্* হয় যাদ তবে 

অনুমাত ও এত)ক্ষ কাদণ অনুশি,ত ও মনে,জন/ | অনন্ত 

কালেরও ইন্দ্রিয় বেছ্ধত্ব স্ধীকাপ করিতে হইতেছে ; এন্বাখধ 

স্থলে ঙত,ন্ষ দ্বিবিধ হ্াজ্্রযাজন/ ও হইন্িরজন) | ঈশ্বর 

ইক্দ্রিয়াজন্য প্রত্যক্ষ হইতে আপাত কি? 

আর একটি আপাত এই যে এতংক্ষত্বের প্রয়োজন 

কি ? উত্তর স্থলে আপ।তভত$ এই বল যাইতেছে যে, কি 

জ্ঞানগীত বা বিবয়গীত প্রত,ক্ষত্তে্র প্রয়েজকের প্রশ্ন করি- 

তেছ? 

চেতন্ত একমাত্র সুতরাং প্রমাণ চেতগ্তের ও বিবর 

চেতন্বে অভেদ বাঁলতে হইতেছে । চেতণ্ত এক হুহরাও 

ভ্রিবিধ ( পঞ্চদশ্ীকার ভারতীতার্থ খিদ।াপণয মুনাশ্বরগণ 

চারি প্রকীর লিখিয়াছেন | কুটস্থ ব্রঙ্মজীবেশ। বিত্েব 

চিং চতুব্ধিধ ) বিবয় চতন্ঃ প্রমাণ চেতন্ত ও প্রমাতৃ চতন্ত 

ঘটাদ্যখাচ্ছন্ন চেতন্তের নাম বিষয় চেতন্তা, অন্তঃকরণ বণ 

বচ্ছিন্ন টচৈতন্যের নন এমাণ (চতন্ত ও অন্তঃকরণ।স্ছিম 

“চতন্তের নাম প্রমিত চেতন্ত। যেমন তড়াগোদক ছিপ্র 
দ্বারা নির্থত হইয়া কুল/াপণে (যান ) কেদারখত্তে ( ক্ষেত্রে) 
প্রবেশ করিয়। চহক আকার করে, তক্রপ 

টিনিরিরিএতিউিটি রাত 2 বররন চা 

ঈ ““মনঃ যমীন ণি” গীতাবচনমূ। 
প"“ইতিছাস পুরাণাণি পঞ্চমোবেদ উচ্যতে 1” 

(ভাগব্ভম্। 

£ ইত্ম্রিয়েভ/ঃ পরাহ্র্থা অর্থেত্যশ্চ পরৎ মন: । 
ছতি আুতিঃ,| 

শেপ? পিজা পপি শী এপ ০ ৭৮ পপপসীপ্প ক ০৮ 

বেদান্ত 

তৈজস অন্তঃকরণও চগ্ষুরাদি দ্বারা ঘটাদি বিষয় দেশকে 
প্রাণ্ড হুইয়! ঘটাদি বিষয়াকারে পরিণত হয়| সেই পরি- 

ণাম্্ই বত্তি | প্রমা ব|জ্ঞান বৃত্তি ও ফলডেদে এক হইয়া 

দ্বিবিধ। বত্তিরপ জ্ঞান দ্বার! বিষয়ের অশ্ধান নউ ছয় 
আর ফনরূপ জ্ঞানদ্বারা বিষয়ের স্ক,র্তি অর্থাৎ প্রকাশ হয়। 

ফলরূপ জ্ঞান পরব্রন্ষধ স্বঃপ চেতশ্ক| স্থতরাং ফপসরূপ 

জ্ঞান নিত্য | যদি অজ্ঞান দ্বার! ঘটাদি শিষয় আরত ন। 

থাকিত তবে সবব 'দ। ঘটা'দ অনুভুরমান হইত [ কাহারও 
কখন কোন খ্ষিয় অজ্ঞাঁভ থাকিত ন!| কোন -যক্তিরও, 

চাক্ষুষ প্রতাক্ষ হইত | জ্ঞানের নিমিত্ত আর ইব্জিয়ের 
আবশ্যকত। খাকিতন। | ইজ্জিয় দ্বার কেবল নিয়য়ের আব. 

রণ অজ্জানেত্ নিরসন ছয় বলিয়া জ্ঞানেন্দিযাদিরপ কাঁরাণের 

আবশ্যকত! আছে। যেহেতু এ আবরণ নট শ। স্কইলে 
বিষয়ের স্ফর্ত্ি হয় না] অতএব ফলরূপ জ্ঞ।ন নিতা হই- 

লেও উক্ত আবরণের প্রাতবন্ধকত। বশতঃ সর্মদা সকলের 

সর্ধ বিষয়ের প্রকাশ হয় ন।| যখন যাহার উল্লিখিত 

ব্্তিন্নপ জ্ঞান দ্বার. যে বিষয়ের অঙ্গান নৰ্ট হুয় তকাঁপেই 
তাহার সব্দন্ধে সেই বিবয়ের স্ফর্তি হয়। আর যখ 
এরূপ ন। ছয় তখন এন্প প্রকাশও হছয়ন।। অতএব ইহ। 

সিদ্ধ হইল ফলঙ্লপ জান নিতা হইয়।9 অজ্ঞানের 'পতিণন্ধ- 

কত। বশতঃ জমে/র ন্যায় কারণ নিনম ও অনার্ধ্রেক 

হইতেছে | 

ধুমাদর্শনে বক্কর 'আনুশিতি স্থলে' চক্ষুপাদিদ্বার! অনযোগ 

বশতঃ অন্ত*করণেরও বচ্ধ (দি দোশে গমন হযর়ন| | ঘটাদি 

প্রতক্ষ স্থলে ঘটাদি ও তলাকার বৃত্তির বাহিরে একর সন- 

বন্থ্াান বশতঃ তন্তভয়াবঙ্ছিন্ন চৈতন্য একই | অতএব মঢান্ত- 

ব্ব্ভাঁ ঘটাবস্ছির আকাশ মঠাঁকাশ হইতে ভির নঙ্কে | 

অর্থাৎ মঠের মথো অবস্থিত যে ঘট' তশ্মপ্ম্থ (ঘট মধ্যস্থ ) 

আঙ্গাশ ও মঠ মপ/স্থ আকাশ একই | ভজপ “এই ঘট” 

এন্প প্রভাক্ষ স্থলে ঘটাকার রন্তিণ ঘট সযোগিত। ছেহু 

ঘটাবচ্ছিন্ন চৈতন্য হুঈতে তগ্ত্যবস্ছিন্ন চৈতন্ত অভিন্ন 

অতএব সেম্থলে ঘটজ্ঞানের ঘটাঃশে প্রতাক্ষত্ব | তদ্রপ 

স্থখাদ্যবচ্ছিন্ন চৈন্যেরও তদ্ত্তাবস্ছিন্ন চৈতন্যের নিয়মতঃ 

একাদশ স্থিত হইয়া। উপাধিদ্বয়াবচ্ছিন্ন্ব নিয়মে “আবিলুখী” 

এক্ছলে স্খাচ্ভঃশে এ ত্াক্ষত্ব। 

এস্থলে এই আপান্ত হইতে পারে যে, ্খাদির স্মরণ 

সময়ে, লুখাদির প্রত্যক্ষত্বে আপত্তি ছইতে পারে! “কিন্ত 

তাছ। প্রত্যক্ষ নয়। কারণ সেস্থুলে স্মর্যনাণ সখের আভা 



১৪ ঠাকুর রল্গাবন দাস। 

তত। বশত্তঃ স্মৃতির অস্তঃকরণ রাির বর্তমানত। হেতু উপ/ধি ৃ 

স্বপ্নের ব্যবন্ছিন্ন কাঁলত্ব দ্বারা ততদবচ্ছিন্ন চৈতন্যের ভেদ 

২য়বর্ষ, ছেমস্ত|। 

প্রয়োজক হয় তখাপি আমি পূর্বে ম্থখী ইত্যাদি স্যাতিতে 
অতিব্যাপ্তি (অলক্ষে] লক্ষণের গীমন ) বারণের জন্য বর্ত- 

বশতঃ উপধিদ্বয়ের একদেশে স্থিতি হইলেও এক সময়েই | মানত্ব বিশেষণ প্রদত্ত ছইল | 

উপাধির আবশ্যক | যদিচ এক দেশশ্থত্ব মাত্র উপাধির অভেদ | জীকা-মো-শ-স| 

ঠাকুর বৃন্দাবন দাস। 

মাতঃ বঙ্জভূনি ! আজ কি আনন্দের দিন !তোমারআদি হয়, সত্যবটে বিদ্াপতি ও চতীদাস ইহার অনেক পূর্বে 

কবি টাকুর রৃম্দান দাম মানু ভবের জীবন চরিত সাদরে  জন্বপ্রহ্ছণ ও গ্রস্থ রচন। করিয়াছিলেন, এবং চৈতন্য ইহাদের 

সমালোচন। কারিধার মানস করিয়।ছি, কিন্ত আনন্দের সদে- 

সঙ্গেই নিরানদ্দ ঘটিয়। উঠিল | যবন ভূপতিদিশের অধিজ 

কার কালে ভারতের যে প্রকার হ্রবস্থা গিয়াছে তাহাতে 

তৎকালীন কোন হন্তলিপি গ্রন্থ বা জীবন চরিত পাওয়। 
যায় ন।। নিশেষতঃ জীবন চরিত লেখ। আমাদের দেশে 

পদ্ধতি ছিলন!, তবে মহদ্যক্তিদিশের জীবন চরিত যাহ। 

গ্রন্থ অবণ করিতেন 

যখা_চীদাস বিগ্ভাপতি, রায়ের নাটক গীতি, 

কর্ণমৃত শ্রীগীত গোবিন্দ 
স্বরূপ রামাৰন্দ সনে, মহাপ্রভু রাত্রিদিনে, 

গায় শুনে পরম আনন্দ | $ 

এইসকল বৈষ্ঞ্ধ কবিগণ গীতিকাবয লেখক, আমরা 

জনশ্রতিতে পাওয়! যায় এখন তাচ্ছাই অবলম্বন করিয়। ইঞাদিগকে নীতি ক্কবির শ্রেণীভুক্ত করিলাম | 

আমাদের আলোচন। কর! উচিত, কারণ কাল সনকারে এ 

»কল শ্রগতিতে বিলুপ্ত হইবার সম্ভাবনা | 

চৈতত্ত ভীগবত (যাহাতে সঘন্ত চৈতন্ত লীল1 বণিত 

আছে ) রচয়িতা ঠাকুর বম্দাবন দাস এদেশে বেদব্যাস অব- 

তার বলিয়! গ্রসিদ্ধি আছে। 

“দ্বাপরেতে যেইজন ছইল। ধেদব্যাস 

গৌরাঙ্গ লীলায় ডেঁছ বৃন্দাবন দাস॥* 
( চৈতন্ত চরিতামৃত | ) 

ইনি নিত্যানন্দের স্থানে অধায়ন করিয়াছিলেন | 

'সব্বভীবে ম্বামীযেন ছয় নিতাযানন্দ | 

তান হইয়া ভজিষেন প্রভু শৌরচন্দ্র ॥ 

নিত্যানন্দ স্বরূপের গ্ছানে ভাগব২ | 

জঙ্বে জশ্গে পড়িবাও এই অভিমং। (চৈতন্ত ভাগবত 

আদি খণ৭1) 

অপর একস্থলে লিখিত আছে, বন্দাবন নিতাানন্দের 

নিকট দীক্ষিত হইয়াছিলেন। 

“ইহ দেব বন্দ মোর নিত্যানদ্দ রায়। 

চৈভন্ত কীর্তন সফরে যাছার কৃপায় ॥ এঁ 

হত প্রকার বাজাল। পদ্যময় গ্রন্থ দেখিতে পাওয়! যায় 

ওন্থধ্ে ইহীর রচনা প্রায় সর্ববাপেক্ষ। পুরাতন বলিয়া বোধ 

নর 

১৪০৭ শকে জঙ্ষীরাথ মিশরের গৃহে চৈতন্য দেষ জদ্ম গ্রহণ 
করেন এবং আনুমানিক ১৪২৫ শকে চৈতন্তের ১৮ বৎসর 

বয়সে যখন চৈতন্য দেব নিত,ানন্দ এতুকে নিমন্ত্রণ করিয়। 
নবদ্বীপে আনয়ন পুর্বর্বক ভ্রীবান ঠাকুের আলয়ে তাহার 

বাসন্থান নির্দিউ করিয়া! দেন, তখন ভীহছার সন্ন/াসী বেশ 

দোখর। নবদীপবাসী সকলে আসিয়। তাহাকে প্রণাম করেন 

এ মকল লোকের মধ্যে নারায়ণী নামী শ্রীবাম ঠাকুরের একটী 

নয খংসর বয়ঙ্কা বিধব। কন্তা। ছিল, নিত)ানন্দ অপরাপরের 

প্রাতি লক্ষ্া না করিয়। নারায়ণীকে পুত্র বর প্রদান করিলেন 

নারায়ণী অতিশয় লজ্জাম্বিত। হুইয়। নিত্যানন্দ প্রতুকে 
বলিয়াছিলেন, “প্রভু ? বিধাতার অৰুপায় আমি বিধবা, 

আপনি সর্ম্ঘজ্ঞ হইয়া বিধবায় এমন নিদাকণ বর প্রদান কর্ি- 

লেন কেন” ? তঙুত্তরে নিভ্যানন্দ বলিয়া! ছিলেন “আঘার 

বাকা কখন অন্যথ। হুইৰ'র নছে। আলবাঁটাতে মহাপ্রভুর 

( চৈতন্যর ) তাদ্বুলের চরর্বণাবশিউ ভক্ষণ করিয়া! তোমার গার্ত 

সঞ্চার হইবে তজ্জন্ায কেছ কলঙ্কারোপ করিতে পারিবে না, 

তোমার গর্তে বে্দব্যান জন্ম গ্রছণ করিবেন” তদনুসারে 

কিছুকাল পরে নারায়নীর গর্ভ হইল । 
রন্দাবন দাসের জীবনী সন্বপ্ধে পাঁঠকগণকে এরূপ 

অনেক অন্তু কথা শুনিডে হইবে | আধুনিক অনেকে হয়ত 



চিত্তরঞ্জিনী | 

আমাদের এই কথ. উম্বত্তের জম্পন। বলিয়! স্থির কদ্দিবেম | 

কিন্তু যখন এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছি, তখন লকলই 
সঙ্থ করিতে হুইরে | এবং এসম্বন্ধে যাছ। কিছু পাইয়াছি 
তাছ! লেঁকিক বা! অলৌকিক বিচার ন। করিয়া! জন সমাজে । 
প্রকাশ করিব! ইহাতে ন্বকপৌলকপ্পিত কিছুই লিখিবন! 
পূর্ব্বেই বলিয়াছি জনশ্তিতে যাহা পাওয়া যায়, তাছ।ই 
লয় আলো6ন। কর। কর্তৃধ্য। এই সময়ে নবদীপে কাজার 

বিচার প্রচালত 1ছল, কাজী নারায়ণীর এই গার্ড সাদ 
শ্রবণ করিয়! তাহাকে রাজদ্ধরে আনয়ন পূর্বক দণ্ড দিবার 

উদ্যোগ করায় নারায়ণী এাণ ভরে নিতনন্দ প্রভুকে 
স্মরন করিবামাত্র তান তৎক্ষণাৎ তথার উপস্থিত হস্থ্ 

কাজীকে ভৎ্'সঞ্॥া করিয়। কাঁহয়াহিলেন “তুমি জ্ঞানন। 
যেমায়ের গর্তে ব্যাসদেব জন্বপপ্রিগ্রঙন করিয়াছেন" হহা 

প্রতাক্ষ কারতে চাহ ? এইকথা বলিতে বলিতে গর্ত হইতে 

হগিধ।ন সহ | ক|জী ভাত হহয়। |নত)ানন্দের নিক + ম'ম। 

প্রার্থন। করিয়া শিবকাদ্বাগ। নারায়ণীকে বাস চাকুগের 
আলয়ে পাঠাইয়! দিয় ছিলেন । নারায়ণী নব্দীপে 1কছু 
দ্বখস অর্বাস্থৃতি কারয়। মাতু লালয়ে (চষ্ট গ্রামে) উপস্থিত হুয়া! 

1ছলেন) তথায় আনুমানিক ১৯২৬ শকে রন্দাবনের জন্ম 

হুহয়াছিল! 

নারায়ণীর বৈধব/ দশায় সন্তান হওয়ায় চট্টগ্রামবাসীর। 

নিল্দাবাদ করিলে কিছু।দন পরে |তনি পুঞ্সহ চষ্উগ্রাম পরি- 

তাগ করিয়। নবদবীপের 1নকঢ মাভগাছিগ্রামে আয়! 

কয়েক দিন দীনবেশে কালাতিপাত কঞ্েন। 

১৪৩১ শকে চৈতন্য ২৪ বংসর বয়মে কণ্টক নগরে 

(কাটোয়ায়) কেসৰ ভারতীর নিকট সন্ন্যাস ধর্শখ অবলম্বন 

করেন। 

“চবিবশ বসর শেষ যেই মাঘ মাম। রি 
তাছার শুর্ুপক্ষে প্রভু করিল! সম্্যান |” 

* [চৈতন্য চরি তামৃত] 

, তদনস্তর নীলাচল, গোঁড়। সেতব্চদরামেশ্বর। বন্যাবন 

ধাম, গুভৃতি দেশপরিভ্রমণাদি করিয়। ছয় বংসর কাল অতি- 

বাছিত করেন, এবং ১৪৪৩ কি ৪৪ শকে যংকালে নিত্যানন্দ 

প্রভু গৌড় ভক্তগীণসহ নীসাচলে চৈতন্তের সছিত সাক্ষাৎ 

করিতে গমন করেন, তত প্রমাণ যথা! 

ঠাকুর বন্দাবন দাস। ১১ 

“অতঃপর মহ্থাপ্রভু বিষণ্ন অস্তর। 

কফেের বিয়োগ দশ! স্ক,রে নিরস্তর | 

ছাহাকুষ গ্রাণনাথ, ত্রজেজ্র নন্দন | . 

কাহাপাও, কাহাযাও মুর বদন | 

রাত্রিদিন এইদশ| স্বাস্থ্য নাহি মানে। 

কষ্টেরাত্রি গোঞাায় স্বরূপ রামানন্দ সনে । 

এখ! গৌড়দেশে প্রভুর যত ভক্তণীণ | 
গুভুদেখিবারে সবে করিল! গমন 
শিবানন্দ মেন আচাধ্য গ্লোসাঞী। 
নবদ্ধীপে সবভক্ত হইল এক ঠাঞ্ী || 
কুলীন গ্রাম বাটি আর যত খগ্ডবাসী। 

একত্র মিলিল! সব নবদ্বীপে আনি ॥ 

নিত্যানন্দ প্রতুরে যষ্ঠপি আজ্ঞ। নাই | 

তথাপি দেখিতে চলে চৈতন্ত গোস!ঞী || 

তরী নিবাস ঢারিভাই সঙ্গেতে মালিনী | 

আচাঁধ্য রত্বের সঙ্গে তাহার গৃহিনী || 

শিবানন্দ পত্রীসেই তিন পুন্ত্র লইয়া | 

রাঁধব পণ্ডিত চলে ঝালী সাজাইয়|| 

|চরিতামৃতঃ) 

তংসহ্থ টাকুর বন্দাবন দাও প্রভুর মনছ্ছিত সাক্ষা 

করিতে গমন করেন, এবং নবদীপ হতে ছয় ক্রোশ 

পশ্চিমে দেনুড় গ্রামে আসিয়া! স্বান ভোজনাদি নিত ক্রিয়। 

সমাপনাস্তে নিত্যানন্দ প্রভু বন্দাবনকে মুখশুদ্ধির জনা কিছু 

প্রার্থনা করায় রন্দাবন একটী হুরিতকী লয় নিত/|নন্দকে 

কছিয়! ছিলেন গত কল্যকার এইটী মার ছিদ | নিত্য।নমদ 

এমত শ্রবণে কহিয়াছিলেন “তুমি লঞ্চরী” | সন্ন্যাস বর্খের 

উপযুক্ত নহ] অচিরাঁৎ আমার সঙ্গ পরিত্যাগ কগিয়। 

যাও, কিন্ব। তুমি এইস্থলে খাকিয়। চৈতন্য দেব আদির মুর 

প্রকাশ এবং লীল। বর্ণন। কর, তৎ প্রমাণ যগ। | 

“চৈতন্যের প্রিয় সেই নিত্যানন্দ রাম | 

হউক মোর প্রাণনাথ এই মনস্কাম || 

তাহার প্রসাদে হইল চৈতন্য সে মতি। 

সার আজ্ঞায় লিখি চৈতন্যের স্মৃতি | 

চৈতন্য ভাগীবৎ মধ/খ ও |. 

অনন্তর সেই হরিতবী দেনুড গ্রামে প্রোথিত করিয়। 

ছিলেন, উক্ত হীজ হইতে একটী বৃছৎ ছরিতকী বক্ষ ভ্্ময়া 



২ 

ছিল, আক্ষোপের বিষ রৃক্ষটী বাদাল1 ১২৬৬ শালে কোন 

বাক্ি চ্ছেদন করিয়াছে । 
. মিতা নান্দের এবপ্প্রকার কঠিন শজ্য শ্রবণ করিয়। রন্দাবন 

ঠাকু। অনেক রূপ দিনতি করিয়। ছিলেন, কিন্তু নিত্যানন্দ 

প্রত তাহার কথায় কর্ণপাতও করেন নাই, অবশেষে নীল। 
চলে জগনাথ রম্দাবনের রাধাগোবিম্দ, দ্বাদশ গৌঁপালের 
পাট, ইতি পর স্থান দর্শন বাপন। প্রকাশ করিয়। 
সহ গাননের 'অনুগতি প্রার্থন। করিয়। ছিলেন, তাহাতে প্রভু 
জগরাণ দেব, রাথ। শো বিজ্দজী, ও দ্বাদশ গোপালের পাটের 
সমস্ত দেব মুর্তি এ গ্রামে প্রকাশ করিতে অনুগতি দিয়। 
রন্দাবনাকে তগায় রাঁখিয়। নীলাচসাভিমুখে প্রস্থান করেন 
এই সময়ে ব্দাবনের বয়স আনুমানিক সগুদশ বংসর, তদনু- 
সারে রম্দাণন উল্লিখিত গ্রামে চৈতনা শিত্যানন্দ, জগন।থ 
ও প্রোক্ত দেবদুর্তি সক প্রতিষ্ঠিত করেন। এ দেব মন্দির 
ব্ম্দাবনের পাটন!মে আনা!বধি স্ুবিখাংতআছে। প্রতি বহ- 

সর নান।দ্থান ছইতে অনেক বারী দর্শনার্ধে আইসেন, এ 

পাটদ্বাদশ পাঠের অন্তর্গত নহে । শাখাপাঠ মাত্র! 

তীহ্ার এ গ্রামে অগ্রিষ্ঠান কালে রামহুরি [কায়স্থ ] শী, 
দেবী, গ্রোপানাথ [ব্রাক্ষণ) এই চাঠিজন ভক্ত ও সখ। ছিলেন | 

প্রিয় ভক্ত রাম সুরি,শচিদেশী আদি করি, 

গেপীনাথ থরিদেম কোল | 
ছার রচিভ গ্রন্থ চৈতন্য ভাগবং (তুলট কাগজে 

ক্বছত্তে লিখিত) হছ্যাবধি এ দেশালয়ে যে রক্ষিত হইতেছে 

আনুমানিক ১:৫০ | ৫৬ শকে এই মহাগ্রন্থ রচিত হয় 

এই সময়ে ৫।হুকারে বয়ংক্রম ২৯। ১০ বখসর অনুমিত হুয়। 

চৈতন্ত ভাগীব গ্রর্েরর নাম দখনতঃ চৈতগ্ত মঙজ্জল দিয়াছিলেন 

তদন্তর কে। গ্রামের লোচনানদদ দান ঠাকুর চৈতন্য মল নামে 
গ্রন্থ রচন। করিয়। শ্রীথখুবাসী নরইপি ঠাকুরকে উপহার 

প্রদান ক্ষরিয়। হিলেন | তন্র্শনে নবছরি ঠাকুর কহিয়াছি- 

লেন “রম্মাণন টান্ুর অনেক পুর্বে চেতন্ত মঙ্গল গ্রন্থ রচন। 

করিয়াছেন] অতএব এ গ্রন্থ পুল্র্ধার রচন। কর! অকারণ 
ছইয়াছে। এই বাক্য শুনিয়। লোচনানন্দ গ্রন্থনহ দেনুড়ে বন্দা- 

ধন টাকুরের নিকটে উপস্থিত ছইয়। তীছ।কে গ্রন্থ দেখিতে 

উপরোধ করেন। তিনি গ্রন্থ খুলিবামাত্রেই “অভিন্ন চৈতন্ত 
মোর প্রভু নিতগানম্দ” এই অর্ধ কবিতা নয়নশৌচর হয় পাঠ 

করিয়া বলিলেন, তোম।র এই গ্রন্থ অবশ্যই বর্গের লোচ- 

মীনম্ছ,ছইবে | এবং অস্ত ছইতে আমার রচিত চৈতন্ত মল 

শ্রছচৈতন্' ভাগবৎ মাম ধারণ কগিল। লোচন ঠাকুরের 

ঠাকুর বন্দাবন দাঁস | ২য় বর্ষ, হেমন্ত | 

গ্রন্থ রচনার পূর্বে ও বৃন্দাবন ঠাকুরের গ্রন্থ রচনার পরে 
কাটোয়্ার লিকটস্থ ঝাম) পুর গ্রামে নৈষ্তকুল অন্তত মধুর 
ভাবী কবি কলষ্ণদাম কবিরাজ চৈতন্ত চরিতামূত রচন। করেন 

কষ্ঃদাস শ্বীর গ্রাস্থের মধ চৈতন্য ভাগবতের যে যে স্থান 
উল্লেখ করিয়াছেন তাহ“ চৈতত্ত মঙ্গলে যাছ। কহে ব্বন্দাবন” 

ইত,1দি বলিয়। শিখিয়াছেন ; যখ। 1-- 

চৈতন্য মঙ্গলে প্রভু নীলাদ্দ্রি গমন | 
শিস্ত।রিয়। বর্ণিয়াছেন দাস রন্দাবন ॥ 

ই] দ্বার| প্রতিপন্ন হইতেছে যে প্রথম ভাগবত স্বিতীর 
চরিতামৃত, তৃতীয় চৈতন্ত মঙ্গল। 

রন্দাবনের অধয়ন সম্বন্ধে কোন সন্তোষ জনক প্রমাণ 

প|ওয়। যায় নাই; এখনকার মোহস্তের বলেন, ধান্ছার' 
তাদের পূর্ব্ব পুকষ দিঘের নিকট আত হইয়াছেন “রন্দাবন 

বেদব।ঁস অবতার | একথা ক্লষ্দ।স করিরাজও অনেক স্থলে 

স্বীকার করিয়াছেদ |-__-যখ। 
চৈতন্য লীলায় “যাস দাশ রব্দপাবন। 

তাহার পায় করি উদ্ছিউ চর্পান ॥ 

সুতরাং স্বীকার্ধ তাহ।র বিদ্যা দৈবলনূ, কোন পাঁগুতেঞ্ত 
নিকট শিক্ষ। প্রাপ্ত হয়েন নাই ; এবং নিত্যানন্দের আদেশে 
বাগীশ্বরী উহার কণ্ঠাসনে আনিরাছিলেন | রন্দাবন 
ঠাকুর নিত্যানন্দের নিকট দীক্ষ। গ্রহণ করিয়। ছিলেন । 

শ্রীথগ বাসী ঝরহরি ঠাকুর চৈতন্ত বাদী, ছিলেন! তিনি 

মহ্থীপ্রভুকে চামর ব্যজন করিতেন | একদ| নরহরি ঠাকুর 

জনৈক বৈষব দ্বার! কান্ঠপাহ্ক; বছৰ করাইন| ছিলেন, 
৷ তদ্দর্শনে রন্দাবন ঠ.কুর মরছরির এত বিদেষ ভাবাঁপন্ন 

| হইয়া ছিলেন | তিনি অতিশয় বৈফঃণ ভক্ছিলেন, বৈষ- 
বের অপমান তীহ'র গক্ষে অসহনীর ছিল : এইজন্য চৈতন্যের, 
পারিষদ বণন স্থলে নমস্প্ধি ঠাকুরের ন'মোলেশ না করিয়। 

শ্রন্থের অসম্পূর্ণ দোষ পরিস্ছারার্৫ধে বাঁ য়। ছিলেন। 
কোন কোন ভাগী)বান দেখিবীরে পার | 

কোন কোন ভগবান চামর ঢ,লায় ॥ 

সা গপচপ্প এ এসএ 

কবির অনেক গুলি অন্দোকিক ক্ষমত'র কথ! শুনা যায় 

লেই সকল উনবিংশ খ্বন্তাঞ্জে উপস্তাস অপেক্ষাও মিথ্যা 

বলিয়। প্রতীত হয়, যাস্থ! হউক নিম্ষে প্রকটিত ইল | এই 
রূপ প্রবাদ আছে, চৈতন্তের লীল। প্রকাশের পর ব্ৃন্দাবনের 

যশ ও গুন রাশি এ দেশে বিশেষ রূপে প্রচারিত হইলে 

তদীয় ক্ষমতা পরীক্ষণর্থে একদ! বছসংখ্যক বাউল সম্প্রদায় 

ভুক্ত (দ্বিশত অনুমিত ) ব্যক্তি সস! রজনী যোঠে ব্বদ্দাবন 



চিত্তরঞ্জিনী 

টাকুরের পাঁট দর্শন করিতে আনিয়! আতিথ্য সংকার প্রার্থ- 

ন| করিয়াছিল ; তদদর্শনে রন্দাবন ঠাকুর অতিশয় আনন্দ 
প্রকাশ করিলে এঁ বাক্তির। কাচ! আমের স্থিত ইলিশ মংস্য 

রন্ধনের প্রার্থন৷ করিয়াছিলেন | কবি পেখষ মাসে আমের 

কথ! শুনিয়। কিছু কাল ইতন্ততঃ কারিয়। রাম হরির প্রাত 

“ধরের পুক্রণণীর” আতর বাগান হইতে আত্ম আনিতে আদেশ 
করিয়! ছিলেন ; রাম ছি তীর আজ্ঞানুসারে রক্ষের নিকট 

উপস্থিত হুইয়। প্র়র পরিমাণে আম প্রাপ্ত হুইয়াছিলেন, 
অপর ব্যক্ক্িক্তীহাব আদেশ ক্রমে উল্লিখত ঠাকুর বাঁটীর 

পূরর্বস্থিত যমুন। নামক পুক্র্ণাতে প্রথম জাঁপক্ষেপেই হুইটী 
ইলিশ মংশ্য পাইয়াছিল। এঁ পুক্কণীঁ অষ্ঠাপি বর্তমান 
আছে | কিন্ত উহার অবস্থ। হীন হইয়াছে, উহ্থাতে নদীর জল 

জল স্থিতি বিজ্ঞান| ১৩ 

| কখন প্রবেশ করিত বোধ হয় ন, সুতরাং তথায় ইলিশ 
মংস্য থাক! অনশ্রব, তবে চৈতন্কের কূপায় অসম্ভব সম্ভবনীয় 

বিবেচনা হয়! এইরূপ বরন্দাবন অবাধে সেই রাত্থে 

দ্বিশত অভ্যাগতের সম্ষেস্ছা ভোজ। প্রদান করিয়া" 

ছিলেন ।% 

রম্দাবন কত বংসর বয়সে মানব নীলা সপ্রণ করেন, 

তাঙ্ছা নির্ণয় করিতে সমর্থ হই নাই | তাঙ্থার আবিভাব যেমন 

তিরোভ1৩ তদ্রপ*» শুনাবায় ভক্ত রাম ছরিকে সেবার 

ভারার্পণ করিয়া রন্দাধন ধাম গীমন পুর্ধক মানব লীলা 

শেষ করেন, মতান্তরে জান্নাথ ক্ষেত্রে রন্দাবন ঠাকুরের তব 

তাগের কথ! শুনাবায়। বৈশাখী কুষ্পক্ষ দশমীতে রন্দাবন 

দাসের তিরোভাধ পঞ্জিকামতে লিখিত আছে। 

জল স্থিতি বিজ্ঞান । 
প্রথম পরিশিষ্ট | 

ঝড় ও র্টির পুর্ব লক্ষণ । 

পুর্ব্বে বলা হইয়াছে প্রতি বর্গ ইঞ্চি বা চতুরত্র বুকের 

উপর বায়ুর ভার প্রায় সাড়ে সাত সের! বায়ুতে জলীয় 
বা্প থাকে, খতু ভেদে জলীয় বাঁস্পের পরিমাণ হ্রাস ও 

ছ্ধি ছয় ( এজগ্য বায়ু-ভারের স্াস বৃদ্ধি হইয়া থাকে | 

উত্তাপ জন। বানু বিস্তৃত হয়, সুতরাং লঘুতর হয়| খাতু 

ভেদে বাযুমন যন্ত্রে বায়-ভারের যে হাস বৃদ্ধি স্থচিত হয় 

তাহার এই দ্বিতীয় কারণ। ভৃতীয়তঃ একদীক হইতে ক্রমা 

স্বয়ে বায়ু আত প্রবাহিত হইলে বায়বীয় গুৰত্বের হ্রাস হুয় 

কেনন! নিম্নগামী পৃথীর আকর্ষণী শক্তি আত বেগে কিঞ্চি 

বিন হয় | বায়ুমান যন্ত্রের আবিষ্কার হইলে বহুকাল হইতে 

নান! দেশস্থ মান মন্দিরে তাহার গতি পরিদর্শিত হইয়! 

সকল সময়ের বিবরণ লিখিত হইতেছে । এ সকল বিব- 

রণ একত্রীকুত হইয়া পণ্ডিতশীণ কর্তৃক সাধারণ স্তরে পরিণত 

হইয়াছে, কাষেই এইসকল হ্থাত্র অভ্রান্ত নে এবং দিন দিন 

ইছাদের ভিত্বি আরও 'দৃঢ়তর ছইবে  মনেকর মান মন্দির 

বিবরণে দৃ্ ছইতেছে যে গত দশ বৎসর যাবৎ প্রবল 

ঝটিকায় পূর্বের বারুমান যঙ্ত্ের পারদ ছটাৎ নামিয়। পড়িয়। 

ছিল। এখন এরপ ক্ছির কর! স্বাভাবিক যে বান়ুমান যকত 

পারদ ছটাৎ নাশিয়! পড়িলে-প্রবল ঝড়ের আশঙ্গা করিতে 
£& 

হইবে | বায়ু রষ্টি নিদর্শক কএকটী সাধারণ লক্ষণ লিখিত 

হইতেছে | 

১। হ্র্যযান্তের সময় অ কাশ ঈষৎ লোছিত বণ হইলে 

পরদিবস ঝড়রঞ্টির আশঙ্কা থাকে ন|| ঈষৎ হুরিদর্ণ 
হইলে পরদিন ঝড়রঞ্টির সম্তাবম। থাকে | গভীর লোহি- 

তাভ হইলে কোথাও রষ্টি ছুইতেছে বা প্রাতঃকালে রফি 

হইবে এরূপ অনুমান ছয় | গাতঃকাল রক্তিম হইলে 

ঝর্কীবাত ও অল্প বষ্টি ছইবে বুঝিতে পারাধায় | এ সময় 

কোয়াশ। হইলে ঝড়রফ্টির কোন আশঙ্ক। থাকে না। প্রাতে 

দূরদৃশ্য সকল নিকটস্ছ বোধ ছইলে এবং ক্ষীণ শব্দ অনায়াসে 

আরতি গৌচর ছইলে বরফি হইবে বুঝ। যায় । 
২। চন্দ্রের চতুর্দিকে “শোভা” (111)এবং “শোভার” 

মধ্যে তারকা দৃষ্ট হইলে বৃষ্টি হইবে অনুমান ছয়] তারকা 
গণের অসাধারণ উজ্জ্বলতা ও ইন্দ্র ধনু দুষ্ট হইলে দূরে রা 
হইতেছে বুঝিতে ছইবে ] 

৩। অরন্নিবিড় ঈষৎ ধুর বর্ণ মেখ দ্বারা সামান্য বায়ু 
€ ঘন তৈল সদৃশ মেহত্বার! প্রচুর বানু জ্ঞাপিত হয়| ঘন- 

ঈ-_এই বাউল সম্প্রদায় তৈল মর্দন ও মৎস্য তোজন 

লোলুপ, সকলে বিদিত আছেন । 



১৪ জল স্থিতি বিজ্ঞান! | ২য় বর্ষ, ছেমস্ত| 

হটাঘ অন্ধকার মেঘ 21771)15 প্রচুর বাসুও রষ্টি জ্ঞাপক | 

উজ্জল শ্বেতা মেধ দেখাগৈলে দিবস নির্মল ছয়! সাধা- 
রপতঃ মেধ যত ক্ষীণ দূ হয় ততই কিঞিং বায়ু আশা করা 
যাইতে পারে, কখন কখন তত সঙ্গে রিও হছয়। মেঘ 
তৈল বৎ কার্পাস রাশিবং ব| উচ্চ নীচবা স্ভুপারুত বোধ 
ছক্কলে বেগীবান বায়ু হইবে| সায়ংকালে আকাশের 
বর্ণ উজ্জ্বপ পীত হইলে বায়ু এবং ঈষৎ লীত ব।ঈষং রক্তপীত 
হইলে ব্টি ছয়। 

৪| ক্ষীণ মলিন মেখ যদি ঘন মেঘ রাশি আচ্ছাদন 
করিয়। তদ্রপরি ক্রুতবেগে গমন করে তাছ। হইলে বাসর 
সহিত বরফি ঘটিয়] থাকে । 

৫। বন উর্ধে মেধমাল! তারক! শণকে প্রায় আবর্ধিত 
করিয়া নিক্ন্থ বিপরীতগীমী বাম ব|৷ মেঘের উপর দিয়। 

ধাবিত হইলে বায়ুর গতি পরিবর্তিত ছইয়। কিঞ্চিৎ প্রবল- 
তর হইবে। 

আমাদের দেশেও এতৎ সম্বন্ধে অনেক খনার বচন ও প্রবাদ 

বচন আছে । হই একটি নিম্নে উদ্ধার করা খেল । 
অমোধ!ঃ পশ্চিমে মেঘাঃ অমোধঘ।ঃ পূর্র্ববায়বঃ 1 

অমোঘ। দক্ষিণে বিচ্যদমোঘ মৃত্তর গর্জনং | 
কোদালে কুড়লে মেধের গায়। এলে! মেলে। বয় বায় ॥ 

শ্বশুরকে বলগে বাধতে আল । বটি হবে আজ কাল ॥ 
£উন বর্ষ। হুন শীত” খন]। 

“দিনে মেঘ রেতে তারা! এই জ্কেনো শুকোর ধার! ॥ ” 

ধন্য রাজার পুণ্য দেশ । যদি বর্ষে মাঘের শেষ ॥ 

যদি বর্ষে ফল্তুণে ] শন্যা হয় দ্বিওণে। 
যদি বর্ষে টায়। মাল মান্দার ভেসে যায় ॥ 

“বাদল বামুণ বাণ। দক্ষিণ।' পেলেই যান ॥” ইত্যাদ্ধি। 

তসোঁমনাথমন্দির। 
(চিত্র) 

গতৎ বর্ষের ব্ষা সংখ্যায় এই চিত্র সন্নিবেশ করিতে না পাঁরবার কারণ পাঠক মছোদয়খাণ অবশীত আছেন | সং ' 



চিন্তরঞজিনী | শক্তি | ১৫ 

পারতানেজেজডি শি ৩ 
, «শৃক্কি যুক্তং জপেন্বস্ত্রং ন মন্ত্র কেবলং জপেৎ % 

শাস্ত্র বিশারদ বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত এবং ফল মূলাছাগী সরল 

বকে অনেক প্রভেদ| ক্লষকের নিকট যা! এক পদার্থ 

পণ্ডিতের নিকট তা! ভিন্ন পদার্থ । কুষক দ্রব্য বিশেষকে 

যে চক্ষে দেখে পঠিত তাছাঁকে ম্বতন্ত্র ভাবে নিরীক্ষণ 

করিয়! থাকেন | যাহাতে কষক মনেকরে, গতিনাই গন্ধনাই 

রস নাই পটিত তাহ্াকেই হয়ত মগন্ধ শীতিশীল এবং সরস 

বলিয়! মীমাংম! করেন 1 যাহ! আবার কৃষকের সুগন্ধ সি 

মনৌরম বলিয়। বিবেচন| করে, পণ্ডিত হয়ত তাহছাকেই 

ফুংনিত ভীমমুর্তি বলিয়াই স্থির করিয়াছেন | যে পুি- 

মার চন্দ্র দেখিলে চক্ষের তৃপ্ডি সাধন হয়, যাছার আলোকে 

শরীর ও মন পুলকিত হয় পণ্ডিতের তাহাতেই ডত্তগু মকময় 

বায়ুহীন শব্বহীন গন্ধহীন এবং মনুষ্যাবাসের অযোগ্য বলিয়া 

কপ্পন। করিয়াছেন| এইজন্য বলি কৃষকের চক্ষে এবং 

পিতের চক্ষে অনেক প্রভেদ! আবার কৃষক যাহাকে 

একটী পদার্থ বলিয়। বিবেচনা করে। পণ্ডিতের! তাহাকে 

হই বা! বছ পদার্থের সমবায় বলির। নির্দেশ করিয়া থাকেন, 
এবং পরমাণুর কণ্পন! করিয়া সময়ে সময়ে তাহাকে কোটী 

কোটী সুক্ষ সক্ষম অগুরীক্ষণের অনর্শনীয় কগার সম 

বলিয়াও উল্লেখ করেন। কোন্ ক্লষকে বলিবে যে এই 

সম্মুখের জলরাশি এক পদার্থ নছে ? কে বলিবে এই বামন্তী 

নবচুতমুকুল কোটী কোটী পরমাণুর সমবায়মাত্র? কোন্ 

ক্লষকে বিশ্বা করিবে যে দর্শনেজ্দিয়ের অতীত ধূম সর্দৃশ 

অন্নজান ও উদজান মিলিয়। আমাদের তৃষা নিবারণ করে ? 

কোন্ ক্কষকে বলিয়া থাকে যে নিদাঘে তড়াগ শুফ হুহলে 

জল নই হয়না, বাম্পাকারে পরিণত ছয় মাত্র। কোন্ 

রলুষক এই সহ্থজ সত্য বুঝে যে পরমাণুর ধংশ নাই ; যাছ। 

হ্ংশ বলিয়! সাক্ষা প্রতীয়মান হুয়। তাছ। অবশ্থান্তর প্রাপ্তি 

মাত্র। এই জন্ত আবার বলি কৃষকের চক্ষে ও পণ্ডিতের 

ক্ষে অনেক প্রভেদ। 

এইতগেল কৃষক ও পণ্ডিতে প্রভেদ | আবার পণ্ডিতে 

পঞ্িতে প্রভেদ আছে | “নাস মুনির্ষস্ত মতং ন ভিন্ন 

উত্বাপকে একদল পণ্ডিত ভ্রব্য মধস্থ সুক্ষ এক প্রকার 

ভ্রেব পদার্থ বলিয়। কপ্পন! করিয়াছেন(১) অন্ত্দিকে আবার 

(1) 209019] 00৩0] ০6৩26 -01008110 

আর একশ্রেণী উত্তাপকে গতির প্রকার মাত্র বলিয়! বর্ণন! 

করেন |(২) এই গতির স্বরূপ সম্বন্ধে আবার পগিতদিগের 

ভিন্ন মত আছে বিজ্ঞান-কেশরী সার্ হুমধ্টীভেভি (৩ 
যখন সিদ্ধান্ত করিলেন যে পরমা গুচয় পরম্পরের চারিদিকে 

ঘুরিতে থাকে, এবং বিচ্ছিন্ন হইবার সময় বেধ স্পষ্ট সরল 

রেখার অভিমুখে ধাবিত হয়(8) তখন তিনি স্বপ্নেও ভাবেন 

নাই যে জুলি,মীকস ওয়েল, ক্ুমিদ্স এবং চিণেেল(৫) প্রভৃতি 

মছোপাধ্যায়ণণ ভীহার সিদ্ধান্ত খণ্ন করিয়! গতির অন্তরূপ 

স্বরূপ নির্দেশ করিবেন(৬) একবার দর্শন শাস্ত্র দিকে চাহিয়। 

দেখ, একদিকে হবস, নক্স, এডওয়ার্ড, রিডস্টয়ার্ট 

মৌরেল(৭) প্রভৃতি মনদ্বীগণ আঁমাদিশের ইচ্ছার ম্বাধীনত্ব 

প্রতিপন্ন করিয়! পরকালের সহিত ই জীবনের সম্গ্ধ 

দেখাইয়। দিতেছেন ; অন্ত দিকে দেখ স্পিনোজা, ছাঁ্টলি, 

লাইবনিজ প্রভৃতি তজপ পণ্ডিতাঞ্রগণাগণ (৮) মানুষের 

স্বাধীনত। নাই বলিয়। অনুবাদের পক্ষ সমর্থন করি- 

তেছেন) এবং কেছই আপন কার্ষোর প্রভু নয়, এই মত 

বিস্তার করিতেছেন | এক বার সমাজের দিকে চাছিয়! দেখ 

পিতশণ বংনর বৎসর ছুষ্ট দমনের জন্য রাশি রাশি আইন 

স্থবটি করিতেছেন, শাস্তির কঠোরত। নির্দেশ করিতেছেন । 

এবং কারাগীরের ভীবণত। সংস্থাপনের জন্ত স্পারিষ করি- 

তেছেন। সরল কাঁরাবান, কঠোর পরিশ্রমের সছিত কারা- 

বাস, নির্জন কারাগীর, (৯) বেত্রাঘাত, দ্বীপান্তর, চরম শান্তি 

মকল গুলিই তীহার! ঢু দম,পর অস্ত্র বলিয়া! প্রয়োগ করিয়! 

থাকেন ; এই গেল এক দলের মত।| অন্ত দল বলেন? এ সব 

ভ্রম ; যত শাস্তি কম তত পাপ কম, যত আইনের বাড়াবাড়ি 

তত মিথ্য। কথ। ও জ্বয়াচুরী অধিক| এড আদালত এত 

রেজিউরী এত শাস্তির কঠোরত৷, তথাপি দেখ, মকর্দামার 
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১৬. 

কমি নাই | কিন্ধ যখন এ সব ছিল ন| তখন ধর্মসহ্থা কত, 

প্রথল ভ্ভিল। তাঙ্বার পেজিন্টরী আবশাক হষ্টত ন।| কেছ 

সহ্ছী করিয়। অন্থীকার করিত ন।(১১)একবার হ্থিন্ব খবিদিগের 

প্রতি চাঙ্ছিয়। দেখ, চার্পাক, গৌতম, বাস কপিল, 
এবং পতঞ্রলি কাস্থার৪ মতের এঁক্যন|ই | এজন্ত বলি 

পুতে পগিতে প্রভেদ আছে 

কিন্তু পশ্টিতে ক্লূবকে যেরূপ গ্রভেদ পণ্িতে 

পঠিতে সেরপ প্রভেদ নহে । পাগুতদিগের মধ্যে দাকণ 

মতভেদ থাকিলেও তাহাদিশের মতমধো কেমন এক 

একতা আছে তাঙ্কা পণ্ডিত ও ক্লুষকের মধ্যে 

দেখিতে পাওয়া যায় ন। | আমর! একটী সাঁ.ন্য উ.হরণ 

দিয়। বুঝাইতেছিশ' মনেকর একদল ডাঁক্তীরে বলিয়। থাকেন 
যে গলাউচার কারণ অত্যাচার। অপরিমিত আছার 

পরিমিত ব্যবছাঁর বা অন্য কোন অনিরম না হইলে এইরোগ 

কখনই আক্রমণ করিতে পারে না। যেখানে ওলাউঠা 
দেখিবেন, ভার! বলিবেন রোগী পুর্বরাত্রে বা দিবসে 

অবশ কদর্য বা অপর্িিমত আহার কা+য়। খাকবে। 

অর্থাং উহার অপরিদ্তি বা কদর্যয আছর এই রোগের 

কারণ বকিয়। নির্দেশ করিয়। খাকেন। আর একদল 

ডীক্তার আছেন তাহাদের যত এই যে অপরিমিত ব| কদর্য 

আহার কখনই গুলাউঠ্, রোগী উংগ।'দন করিতে সক্ষম নহে 

যতই অত্যাচার কর ন। কেন যতক্ষণ ওজ্াউঠার বীজ (১১) 

শরীর মপো প্রবেশ করিতে ন। পারে, ততক্ষণ ওলাউগার 

শক্তি | 

১০ শিস পিসি 

জন্ম স্বয়না। আব'র পুর্ধদিন যতই তুমি অপ্প আছার ৃ 

করন' (কন, যতই স্ন্দর ভোজা 'ভাজন করন| কেন, এই বীজ ূ 

শরীরে প্রবিষ্ট ছইলে আর নিক্ষতি দাই। অর্থাং ইছার। 

এই নীজকেই শলাউঠার কারণ বলিয়া নির্দেশ করেন | এই 

ছুই ভিরমত একত্র করিলেই পাঠক বৃঝিবেন যে উভয়েই 
ওলাউঠার এক এক করিয়! কারণ নির্দেশ করিয়াছেন। 

ঘদিও কারণ ভিন্ন ভিন্ন তখাঁপি উভয় দলে ইছ! স্প্টতঃ হয় 

' স্বীকার করিতেছেন যে কারন বিনা কোন কার্ধই হন! ] 

(১২) সংসারে যাছ। ঘটবে তাহা রই কারণ আছে] আমর! 

যে পটিতদিশের ভিম্নমতের হধ্যেও এক ভাবের কথ! বলি- 

তেছ্ি তা এই অর্থা কারণ ব)তীত কাধ, সংসারে অসম্ভব | 

এক্ষণে পণ্ডিত ও ক্লক মধ্যে অমৈক্য ভাবের এক 
ৃ্ট দেখাইতেছি। শ্রীত্বকালে জলাশয়ে জল কমিলে 
ক্লষকবলিবে জল শুকাইয়াছে ; আকাশে মেধ দেখিলে 

বলিবে মেধ উঠিয়াছে, কিন্তু শুক্ধজলের সহিত মেঘের যে 

[ ২য়বর্ষ, ছেষন্ত 

কি সম্পর্ক তাছছ। সে একবারও ভাবেন / সে সপ্বেও 

জানেনা যে, মেঘ আপনি উঠেন!) জল।শয়ের জল 
একেবারে ধংস হয় না? অর্থাৎ পুর্ব ঘটন। ও পর ঘটনা 
বা পূর্বাবস্থ। ও পরাবন্থ। বা কার্ষা ও কারণ সে বুঝিতে 
সম্পূণ অক্ষম | অন্যদিকে পণ্ডিতে বলিবে জলাশয় শুফহয় 

একোন কথা ? শো শ্দততই আকাশে উদয় ছয় এইব। কে।ন 

শন্্র কার্য ব্যতীত কারণ নাই কারণ ব্যতীত কার্য নাই 
সৎ হইতে অনং হইতে পারে না অসং সুইতেও সংহয় না 
বে স্থক্ষম বিষয় সম্বন্ধে পণ্ডিতে পণিতে এঁকা এবং পণ্ডিতে 
ও ক্লষকে অনৈক্যের যে কথ। বলিলাম তাঙ্থাই জগতের মুল 
মন্ত্র বলিয়। কম্পিত হইয়াছে | বক্ষ হইতে ফল পতন 

দেখিয়। নিউটন আকর্ষনী শক্তির অস্তিত্বের সিদ্ধাস্ত করি- 
তেন কেম, তিনি জ'মিতেন কারণ ব্যতীত কার্ষের উৎপত্তি 

হইতে পারে ন| | যেখানে কারন সেখানে কার্ধয যেখানে 
ক) নাই সেখানে কারণও নই | 

যখন কারণ কার্যে পরিণত হুইল তখন আর কারণের 
স্বতন্ত্র অন্তিত্ব নাই! কারণের স্মতম্ব অস্তিত্ব নাঁৎ বলিয়া 

কেহ যেন সম্পূণ ধংস কপ্পন। ন। করেন | ৪ 

মূল কখ। সংসারের সমন্ত টন! বলিয়াই কার্য কাঁরণ 
নিয়মে চালিত স্বইতেছে তাহাতে আর মতভেদ নাই | 

কারণের যে পরিমাণ ক্ষমত| কার্ষের সেই পরিমাণ ক্ষমতা 

এবং কার্যে যে ক্ষমতার অভাব কারণেও তাস্থার অভাব 

দেখিতত পাওয়া যাইবে | কারণ “সং” ছইতে “অসহ” 

হুওয়। বা “অমং” সইতে “লং” হওয়। আমর! কপ্পন। করি- 

তেও অক্ষম । একবার ভাৰ দেখি সম্মুখস্থ এই পুস্তক খানি 

অ।পনস্থানে খাকিয়৷ শুন্য হুইয়। যউক : অনম্তব | কারণ শৃন্ 

(১স।র বিষয় ইইতে পারেন | “সাত” পাঁচ” নঙ্ছে ভাবিতে 

গেলে "সাতি” এবং মীচ” উভয় চিন্তার বিষয়ীভূত ছওয়। 

আবশ্যক | সেইরূপ “পুস্তক” শুন্ত” ছইয়। যাউক ভাবিতে 

হইলে “পুস্তক” এবং শৃন্ত উভয়ই চিগ্টার বিষয়ীভূত হুওয়। 

চাই। কিন্ত শৃন্ত অর্থাৎ যাছা! কিছুই নছে তাহা! কিরূপে 

চিন্ত।র চিন্তায় বিষয়ীভূত ছইবে ? চিন্তার বিষয়ীভূত হইতে 
গেলে শৃন্ভের শৃগ্যত্ব লষ্ঠ হইয়া যায়| সেইরূপ যেখানে 
কিছুই নাই অর্থাৎ শৃন্সে এক হৃতন দ্রব্যের উৎপত্তি কষ্পমা 
কর দেখি। ৬্।ছাতে “শুল্ক” ও “মুতন” অ্রবা উভরকেই 

চিন্তার আ।র ছওয়৷ আবশ্যক সুতরাং সম্পূর্ণ অসম্ভব ।0১৪) 
স-্পূরণ ধংস বা হ।্পুর্ণ আরম্ভ “যে একেবারেই অসম্ভব অন্ত- 
জগৎ হইতে আমর! তাছার এক সামান্ত প্রমাণ দিলাম | 
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জীনা 

চিত্র খতুপত্রিক! 

২য় বর্ষ। ৃ দ্বৈমাদিক রহস্য, সন্থৎ ১৯৪২ । শিশির কাল। | ২) 

শক্তি | 
পুর্ন প্রকাঁশিতের পর । 

বহির্জগত হইতে তাহার গ্রাস।ণ বিজ্ঞানের বিষয় | 

কুতুহলী পাঠক বিজ্ঞান পড়িবেন | 
অনেকে বলিবেন, কাধ্য কারণ নিয়ম যে জগদ- 

ব্যাপা তাহাতে দন্দেহ নাই; কারণপি যেমন কার্ম্যও 

তদনুযায়ী হইবেক তাহাতেও মতদ্বৈধ নাই ? কিন্ত, 
কথাটী এই যে অন্তর্জগতে এই মন্ত্র প্রয়োগ কালীন 

1মরা সম্পূ্থ আরম্ত কল্পন! না করিলে ইচ্ছার 

স্বাধীনতা! নষ্ট হয় এবং পরকালের নহিত বাধ্য বাধ- 
কতা লপ্ত হয়। তাহারা বলেন মনে কর আমি লিখিতে 

(১০) [1070৮ 80000005968 01 9০০10192 

[১ 1১-7%. 

: (১৯) 001016010 6০:02 ও 56105 8000108586০ (0৩ 

09:00 (06917 01 0/২4582 01101081  819690 1১৮ 

561)000900, 

(১২) গুখ।০ 70৮ 01 088526100, [১9:581099 0179 0019 

01089, : 5 

(৩) “নামতে! বিদ্যুতে ভাবে। না ভাবে! বিদ্যতে লতঃ।” 
পুনশ্চ কারণাভাব'ৎ কাধ্যভাৰঃ। জহ্ছিকঃ। 

(১৪) 119:9৫75 8126099778 1:56 03100100195. 
বট & 

বলে মিথ্যা কথ! বলিও না, নরকে যাইতে হইবে। 

বনিয়াছি; ইচ্ছ। করিলে লিখিতে পারি ইচ্ছ1 

করিলে নাও লিখিতে গারি। ইচ্ছান্ননারে কার্যা 

হইবে কথাঢী নত্যা, কিন্ত, যে ইচ্ছ। করা ব। না কর! 
আমার যম্পুরণ আয়ত্বাধীন। যদি লিখিতে আগার 

ইচ্ছ। হইয়। থাকে বা অনিচ্ছা হইয়া থাকে সেই 

ইচ্ছাকে অনিচ্ছা করা বা অনিচ্ছাকে ইচ্ছা! কর! 

আমার সম্পূর্ণ ক্ষমতাধীন। ইহাকেই তাহারা “মনুষ্যের 
স্বাধীনতা বা ইচ্ছার স্বাধীনতা" বলিয়। উল্লেখ করেন । 
এই নম্বঙ্ধে তাহারা আরও তর্ক করিয়া থাকেন থে 
যদি আমি আমার কার্যের প্রভু না হই, গ্তাহ! হঈলে 

চুরি করিলে কেন লোকে আমাকে নিন্দা করে? 

আদালতে কেন শাস্তি দেয়? কেন ধর্ম শান্ে 

0 পা হত সার সত তাক তাত 

পুনশ্চ 6 9 081) 2196 50060৭. 0০01)888 61০ 

00921) 01510960095 130 001017101)007700106- ঈ 

90111 1055 020. 90 (17100 015017)0617170 57701101200 00 

90110001100 0 210501506 092750062200106 01 101070, 

[46060168000 116001)1)78108 7 912 ৮৮1111912 

[190081690, 46৮. 224. ০1 1, 7) 0, 99 2170900) 



১৮ 

(খা রখ] 
আপন, কার্ষ্যে প্াতু নছি। : সম ৪ 

এসে আমাদের বক্কবা তি সংক্ষেপে 

বুঝাইব। মনে কর, মনের অবস্থ/“ক” হইলে “খ', 

কার্যা হয়, নে অবস্থায় “খ”: না হহয়।, “1” কখন, 

হইতে পারে না। তাহা! হইলে এক কারণের দুইটী 

কার্যা হইয়া যায়। আপত্যাকারীরা বলেন যে 

ইচ্ছা করিলে আমি “খ” কার্য না করাইয়। “গ” 

করাইতে পারি। কিন্তু, তাহা হইলে দেখিতে 

ইইতেছে যে তখন আর অবশ “ক” নাই। আর 

একটী বা বছ আনুনক্ষিক. অবস্থা “ক” এর মত 

মিলিত হইয়া *গ1”এর কারণ হইয়। দাড়াইয়াছে, 

সুতরাং আপত্তি কারীরা যে “ক” কারণ হইতে “খ” 

এর কার্য অবশাস্তাবী তাহাকে আর “গ"এর কারণ 

বলিয়। নির্দেখ করিতে পারিতেছেন না, কারণ “গ" 

কার্যের পুর্বে “ক”এর অবস্থা অনেক পরিবর্তন হইয়া 

যাইতেছে । তাহাতে ইহারা এই উত্তর দেন যে, 

'ধখ”এর কারণ ক” এর অবস্থাকে “গ” এর কারণ 

“ক” এর অবস্থার পরিবর্তন করা আমাদের আয়ত্ব । (১৫) 

কিন্ত, সেই পরিবর্তন করিতে হইলে হয় পুর্ব ঘটনা 

কর্পন। করিতে হইবে । অথবা অসং হইতে সতএর 
উৎপন্বি কল্পনা করিতে. হইবে । আমর! পূর্বেই 

দেখাইয়াছি দ্বিতীয়টী অনস্তব, এবং প্রথমটী আমাদের 

কার্ধা কারগ নিয়মের পুইপোষক । 
আপত্যকারীদিগের কথার আর এক অতি সহজ 

উত্তর আছে। কার্যকারণ নিয়মে বিশ্বাম করিতে 

গেলে আমি আপনকার্ষের এভু হইনা। কেননহে, 
আমি এবং আমার কার্যের কারণ কি সতন্ত্র পদার্থ? 

আমরা বলি আমি এবং আমার কার্যের পুর্ব বন্থ। 
একই জিনিস। (১৬) 

(১৫) এক/এর পরিবর্তিত অবস্থাকে আমর! “ক', বলিয়া 
উল্লেখ করিলাম। 

(১২) 2615 01189 (59 (১৯ ৮ (৪ সে 10966291599 

১৩ 8০68838৫ ৪৮ ৩ 82289 ৪ [৪ (8601065 

লাডি ৮ 

কছিলে আমার দ্োত্র.কি? টিটি 
| সংসারে জন্তর্দগত গু.বহির্জগত উভয়ের মূলমানর 

কার্ধয হইলেই তাহার কারণআছে, এবং এক কারণ 
হইতে, একই কার্য হইয়। থাকে । যে কার্যোর উৎ- 

[২রবর্ধ, গিগিস এ 

আমর! বলিতেছিলাম কার্ধকারণ . নিয়ম এই 

পত্তি হইতেছে যতদিন এই জগত থাকিবে সেই 
কারণ হইতে সেই কার্ষেরই উদ্ভব হইতে থাকিবে | 
এই গুলিই এই নিয়মের সারাংশ । এই জন্য আমরা 
কিছু পূর্বেই বলিয়াছি যে এক কারণের ছুই কার্ধ্য 
হওয়া বম্পুর্ণই অনস্ভব। এবং এই জন্যই পণ্ডিতের! 
বলিয়াছেন “স্বভাব এক পন্থানুগামী” । এই নিয়মে 
বিশ্বান না করিলে সংসার এক মুহুর্ত চলিতে পারে 
না! কেন বিশ্বান করিবে যে ক্ষুধা পাইলে আহার্যন 
অন্বেষণ করিরা1 থাকি । এবং ভৃষ্ হইলে জল পান 

করি। যেখানে সহত্র ও দুই সহত্র মুদ্রা ইহার যেটী 
ইচ্ছা মেইটী পাগ্য়' যায় নেখানে দুই সহজ ত্যা 

করিয়া কে সহত্র মুক্জ' লইয়। সন্তুষ্ট হইবেক। নুম্দর 
পুষ্টিকর ও মুখ রোষ্ঠক খাদ্য এবং কদর্য অহিতকারীও 
স্বণিতভোজ্য উভক্নই এক মূল্যবান হইলে কেহ আর 
প্রথমটা তাাগ করিয়া দ্বিতীয়টার আশ্রয় গ্রহণ করি- 
বেননা। কে মুমার হ্যাস্থ্যকারী উপবন পাইলে 
ম্যালেরিয়। দূষিত জলাশয়ের তীরে বাস করিতে চায় ? 
(১৭) কবিশ্বেষ্ঠ মেক্ষপীর মনুষ্যচরিত্র সমান অনুমান 
করিয়। 'এক কারণের একই কার্য হইয়া থাকে এই, 
কথা কেমন নুন্দর অক্ষরে বর্ণনা! করিয়াছেন । (১৮) 
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[টা 
কিন্তু, এখন কথা হইতেছে কারণে কেন কার্সে্াৎ- 

পার্দন করে ?' কেম এই পত্রিকা খানি দীপশিখায় 
মূদ্র্ভ মধ্যে ভম্মাবশেষ হইয়া যায়? কেন আবার 
স্বর্ণ উত্তাপ পাইলে এই পত্রিকার মত ওল্মাবশেষ না 
হইয়া তরলরূপ ধারণ করে? পণ্ডিতেরা বলেন 

(সকলেই নহে ) অশ্ির শক্তি আছে, কাগজের শক্তি 

আছে, স্বর্ণের শঞ্তি আছে কিন্ত, সকল শক্তি ভিন্ন 

ভিন (১৯)। আবার যখন দেখি দুই সহস্র মুদ্রার 

বেতন পাইলে এক সহশ্র মুদ্রার বেতনে বীতশ্রদ্ধ 
হই, যখন দেখি দুগ্ধ পাইলে অপুট্টিকর আহার্ধা 

0108018 010707910203 801509 90061079 [5851905 ?. 480 

10) 659 52110 0900 10176 10) 09 90020 7 ৫2])009 

9001১160% 10 (1১0 98100 0150909 1)02194 1) (100 9210 7700209 

0090] 20000015017 1000 ৪:৮700 ৮1062 200 91100201 

28 0 01011501806 051 2? 5০8. ]নগয ৪৪00 ছে 006 

16০1? 11 7০০ (1010 9৪ 0০ আ০:7006 12801)? 16 008 

[019910088১ 4০ %/০ 1১06 019? 0৫ 16 5০০ ০06 8৪ 

51121] ০1706 0581009 ? 

(১৯) 716 101701১017৫ তচখোে ৫ঠ্যা 20000000010 

(100 5010808০401) 21667261020 01 11090 ৪170])10 70029 16 

0090598, 10) 1025 আ100096 204 0৮510800000 100 

0200 0010065 (0 ৪) 000. 2110 00908 60 1)8 2:00 21)011)01 

1১801068 %€9 6186 আ10]) ৮৪ 20৮ 790010 5 1910061710 

8150 116 188808 10101) 10100901120. 099051100 € ৫০] 

৪082)6 008100৩ 0£169 "50098) 8017)0611098 197 6119 20110703- 

৪200. 91 09৪10 01))906৪ 00 609 9911808 £%00 90280617008 

05 689 0666179)091100 06208 00 0110109 2 

0190108 8010 দা1)96 16: 1085 80 00096800610 008৫০৫ &০ 

119 9825 6৪৮ 60৩ 1009 '0087099 আঃ]) £9: 611৩ 106026 

09 29999 80 629 88036 111069) 15 1105 8567069) 200 

2100 ৫০:2-. 

শক্তি? ১৯ 

ছাড়িয়া দেই, ক ফ্যান পাইলে শরুর নিকট 
যাইতে ইচ্ছা করি না, যখন: দেখি পুত্রকে আলিঙ্গন 
করিলে বাৎসল্যভাব উদর হয়, আতাকে আলিঙ্গন 
করিলে জাভৃভাবের উদয় হয় এবং পারণেতাকে অলিঙ্গন 
করিলে প্রণয়-রসের উদ্দেক হয়, তখন প্রত্যেকেতেই যে 
শক্তি আছে তাহারই নিদর্শন পাওয়া যায়। এই শিপন 
বলেই আমরা একটীকে ছাড়িয়া অপরটীয় নিকট 
যাইতে চেষ্টা করি, যাহার নিকট যাই তাহারও শক্তি 
আছে । যাহাকে ছাড়িয়। যাই তাহারও শক্তি আছে। 
একটাকে আকর্ষণী বলি, অপরণীকে প্রতিক্ষেপ । এ 
দুইটার মধ্যে কোন্টী মূলশক্তি কোনটী শাখা মাত্র, 
বা দুইটাই মূল শক্তি বা দুইঠী একমূল শক্তির শাখা | 
তাহা আমর। ভবিষযতে বিচার কারব ; শীত ও উত্বা- 
পকে নরল কথায় স্বতন্র স্বতজ্তা শক্তি বল! যায়। কিন্তু, 
উত্তাপই শক্তি । শীত উত্তাপের অভাব মাত্র । আক- 
ধরণী ও প্রতিক্ষেপ সেই রূপকি না তাহা স্বতন্ত্র প্র- 
বন্ধে বিস্তারিত রূপে বিবৃত হইবে । শীত ও উত্বাপকে 
যে শক্তি বলিলাম তাহ! আমাদের বিচার শক্কি হইতে 
পৃথক নহে । বরং তাহার এক সামান্য অংশ মাত্র । 

এই প্রবন্ধে পাঠক শক্তির যে অর্থ পাঁইয়াছেন তাহা 
অতি মঙ্কীরণ্ণ | আমাদের. বিচার্ধ্য শক্তি বিভীর্ণ | 
ও জগদ্বযাপ্য। . দ্বিতীয় প্রবন্ধে পাঠককে এই _বিভৃত 
অর্থের কতক পরিচয় দিব । 
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অনুভব করিতেছি । 

এ 

উদ্যোগী হইলাম । 

দখরিযংকাদ পুর্ব নধ্য : এর সিন 

জোন্টে অবগাহন করিয়া তরঙ্গ সঙ্গে প্লবমান হইতে 

ছিলেন এবং নাটকীবর্তে হীবুডুবু খাইতেছিলেন। 

এখন দেখি তাহা ফিরিয়াছে। শধুনাতীহার1 'ভার- 

ভীষন বলিয়া উদ্বদ্ধ হইতেছেন গ্রমাজচিস্তা দেঁশ- 

চিন্তা ও রঙ্গনীতি আলোঁচন" শ্রড়ৃতি ক্রমে ক্রমে নক- 

ল্ের দয় কাঁনন'গধিকার করিতেছে । প্ররূত উন্নতির 

জনা অনেকেরই ব্যগ্রতা উপস্থিত । বিজাতীয় অনু- 

কয়ণ: মাত্রেই বিদ্যা বুদ্ধি পর্য্যবমিত হইতেছে 
না। আমরা এই সমস্ত দেখিয়া পরম প্রীতি 

বাঙ্গালা ভাষায় দর্শনশাম্্াদি 

অল্পই সঙর্শন করিতেছি । যাহা কিছু বিজ্ঞান 

বলিয়া অধ্যাপিত হইতেছে উহ! আদে পাশ্চাত্য 

বিদ্যামুবাদিত। দ্বিতীয়তঃ অনেক স্থল অসম্পূর্ণ | 

তৃতীয়তঃ ভ্রমগ্রমাদ পূর্ণ। তাৎপর্য্যগ্রহ না করিয়! 

লেখনীতে এ সমণ্ড দোষের সংস্পর্শ হইয়াছে । 

সুতরাং তদ্গ রা কুসংক্ষার অভ্যাস হইবে বিচিত্র কি? 

এই সমস্ত দেখিয়া আমরা “তত্ব, দর্শন” লিখিতে 

ইহা আমাদেন প্রাচ্য-দর্শন- 

সঙ্দর্শন--জনিত চিস্তার ফল মাত্র। অনেক স্থলে 

বর্তমান, মতের সহিত মতদ্বৈধ হইতে পারে কিন্ত 

সদঘৎবিবেচকগণ বিচার . করিয়া দেখিলেই হেয় 

বা উপাদেয় স্থিপ্প করিতে পারিবেন । তবে আমরা 

দরিদ্র । দাঁরজ্রের কথ] কে শ্রবণ করে? অবস্থার 

পুজা সকলেই করে । দরিদ্রের আশাই সুখ। 

কুস্তকারের মত কত সঙ্গটিত করিতেছি কি হই- 
তেছে ঠ. দেখ চিস্তা চজে মনোময় স্বত্িক। নয়ন- 

সলিলে আত্রীভূত, হইয়া সতত দৈন্য দণ্ডে ভ্রমিত 
হইতেছে, কঠ শত আশাকুত্ত যে ষঙ্গঠিত হই- 
তেছে তাহার ইনত্ব। নাই। হায়! কর্মন্থত্রে সকলই 

ছিন্ন হুইয়! যায়। নেই হেতু ইহার অবতারণা 
করিতে স্ুষ্কিত হইতেছি । প্রবন্ধকলেবর বৃদ্ধি হইলেও 

ভীত, সংক্ষেপে" লিখিলেও ভুর্বোধ বা পরিত্যক্ত 

সি ২র ব্র্ব- শিলার ] 
ক" চপ পপি তালা জাল সা পা এ জপ ।» প্র রঃ ৮.8 

ই) হাস্যাম্পদ হই হইবে ত্তরাং মহা রি ও 

ষাহা হউক 'যোড়শতত্ত* লইরা-পাঠকরন্দ সমীপে 
উপস্থিত হলাম, পাঠকগণ কি বজিকেন জানিনা । 

আমরা শ্বেত দ্বৈপায়মের অনুসরণ করিবন। * বরং 
ভ্রাস্তবাদ খণ্ডন করিতে প্রয়ানী হইব । পক্ষান্তরে 

কৃষ্দৈপায়নেরই প্রনাদাকাজ্মী হইব । 

লোকের প্রমাণ ভিন্ন অর্থ প্রতিপত্তি হয় না। আর 

অর্থ প্রতিপত্তি ভিন্নও গ্ররত্তি নামথ্য হয় না। জ্ঞাত] 
প্রম।ণ দ্বারাই অর্থের উপলব্ষি করেন $ পরে ভাহাতে 

অভীপ। ব! জিহানা জন্মিয়া থাকে । নেই ঈপা। বা 

জিহাগ। প্রযুক্ত জনের সমীহাকে প্রবৃত্তি বলে। এবং 

ইহার ফলাভিপন্ধিফে সামর্থ্য বলিব । প্রমাণ সমস্ত 

সার্থক অতএব প্রামাতা প্রমেয় ও প্রমিতিও সার্থক । 

পূর্বেই বলাগিয়াছে ঈপ্মা বা জিহান। প্রযুক্ত ব্যক্তিরই 
প্রবৃত্তি ঘটে; সেই ব্যক্তিই প্রমাতা। বা জ্ঞাতা। কে 
যদ্দ।ার! অর্থের প্রমাণ করে তাহাই প্রমাণ । যে অর্থ 
প্রতিপাদিত হইবে তাহ প্রমেয় আর যে অর্থ বিজ্ঞান 

হয় তাহাই প্রমিতি বা প্রা । বস্ততঃ: যথার্থ জ্ঞানের 

নাম গ্রম! বা গ্রমিতি। এই প্রমার জন্যই গুমাতার 

গ্রমানাদির আবশাক | 

আমাদের লিখিত বিষয়ে তিনটি বিষয় রক্ষিত 

হইবে। মেই তিনটী বিষয় এই, উদ্দেশ, লক্ষণ ও 

পরীক্ষা | এই বিষয় ত্রয়ে দৃষ্টি না থাকিলে লিখিত 

বিষয়ের শৃক্মল। রক্ষিত হইবে না । 

তত্ব যথার্থ ব! প্রকৃত অবস্থা অতএব সতের সন্ভাব 

যেমন তত্ব, অসতের অগন্ভাবও তত | 

পুর্বোক যোড়শতত্ত,।-- 

১ প্রমাণ ২। প্রমেয় ৩। সংশয় ৪1 প্রয়োজন 

৫) দৃষ্টান্ত ৬ সিদ্ধান্ত ৭। অবয্নব ৮। তর্ক ৯। নির্ণয় 
১৩ বাদ, ১১। জল ১২ । বিভণ্ড। ১৬। হেত্বাভান 

১৪ । ছল ২২ জাতি ১৬। নিগ্রহস্থান । (ক্রমশঃ) 

জকাস্িনী মোহন শাস্ত্রি-সরন্যতী | 



চিত্তরঞ্জিনী 

আদিশুর ক্ষত্রিয় হইলে ব্রাহ্মণগণ পতিত হইলেন 
কেন ? কণৌজেশ্বর জানিয়া শুনিয়! ব্রাহ্মণদিগ্নকে পতিত 

করিবার জন্য বঙ্গে প্রেরণ করিয়াছেন ইছ। সম্ভব বোধ হয় 
না| তবে বঙ্গদেশে যাজন জন্য (৫| যে কিছু দোষ 

ছুইয়াছিল | আঁদিশৃরের ক্ষত্রিয়ত্বে 'বিপ্রতিপর্তি করিবার 
যাহাদের একা স্ত অভিপ্রীয় তীহ্াার! অনুকূল প্রমাণ প্রদানে 

একান্ত হব্যল| আমার ক্ষত্রিয় জানি। | 

মন্থারাজ্ত আদিশর ক্রমে বিশ্ব বিপন্তি অতিক্রম করিয়। 

নিষ্ষণ্টকে রাজ্যভোগ করিতে লাগিলেন | যোঁবনের উদ্- 

শীমে ব্ষিয়বাঁসনা বলব্তী ছওয়। স্বাভীতবিক | কিন্তু কিয়ং- 

কালাতীতে পুন্তর ভিন্ন জনপতির তাব্ বিষাদে পরিণত 
হয়| মহারাজ আদিশুরেয় তাহাই হইয়াছিল ; অন্যপত্যতা- 

নিবন্ধন পুভ্রেঞ্টি জাগে উধ্যোগী হইলেন কিন্ত ব্রাহ্মণ 

পরিহীন ব্গদেশে সিদ্ধ বিপ্রত্বৌপলক্ষিত ছিলেন। বৈদিক 
ক্রিয়াকলাপে একান্ত অনভিষ | আদিশুর অনন্তোপায় 

হুই্লী ব্রাঙ্ষণ্য যশঃ পরিশোভিত কনৌজেশ্বর সনীপে 

ব্রাক্মণ প্রার্থনা করিলেন! কণৌজাধিপতি প্রথমত অস্থী- 

কাঁর করেন | স্বদেশে বঙ্গাধিপতি আদিশুর উক্ত সত 

"শত ব্রাহ্ষণদিণকে যাদ্ধবেশে গৌপৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়। 
পৃতমলিল জাহ্বীপুলীনে কান্যকুক্তনগ্ররীতে প্রেরণ করেন। 

কণৌজেশ্বর বীরসিংছদে, ব্রন্ষবধ ও গৌখধ হইতে নিষ্কুতি 

লাভ মানসে সমিতি ভাগ ক'রয়! সামত। করিলেন। তদমু- 

সারে পঞ্চগোত্রের পঞ্চ বিপ্র সড়ত্যন্বদেশে আনীত হুন | 

৯৯৯ জংবতে উছ। সম্পাদিত হইয়াছিল | | আদিশবরো! নখ 
নৰ ত্যধিক নবশতী শতা'ব্দে পঞ্চত্রাঙ্ষণানয়াম।স” )| 

আদিশৃরের রাজধানী বিক্রমপুর | [৬] কিছ্বদন্তী ত্রই- 

রূপ সমাহুত ধিপ্রগণ শ্বেত শিরস্ত্রাণ, তাদ্ুলপ্লাগরঞ্সিতোষ্ঠ, 

স্থচিস্থাত-বসন পরিরত ও উপানদ্রেষ্িত চরণর*জীব রাজ- 

দ্বারে উপস্থিত হন! আশীঃ প্রদিৎস্ু ছইয়। রাজনাক্ষাৎ- 

কার যাচঞা1। করেন! স্ুলদশী আদিশুর তাহাদিগকে 

তদবস্থ দেখিয়। বীতশ্রদ্ধ হন এবং বহিরাশগীমনে নান। ব্যাজ 

প্রদর্শন করিতে লাশিলেন। সাগ্িক বিপ্রপঞ্চকও বিলম্ব 
দেখিয়। আশীব্বণদ আলানোপরি সংস্থান করিলেন। ত২ 

শা *ক্ুষ্ণসারস্ত চর়তি মৃগো যত্রস্বভাবতঃ 

'সজ্ঞেয়ত যজীয় দেশে” ২ অঃ | ২৩| মনু | 
[৬] মহারাজ বিক্রমাদিত্য ত্রন্ষপুভ্র স্ানোপক্ষে লাঙ্গল ____ 

বন্দে আগমন করেন | তখন স্বীয় নামানুলারে ইন্থার নাম 

বিক্রমপুর রাখেন | 

কুল-বপ্পলত্তিক৷ ১ 

ক্ষণাং মৃতরক্ষ পুনকজ্জীবিত হইল | [বিক্রমপুরে অগ্ঠাপি 

উহ জীবমান আছে] [৭] আদিশৃর ই! অবশীত ছওয়া- 
মাত্র ভক্তি ও আবেগে উদ্বেন ছইয়! তাছাদিশের মনস্তি- 

সম্পাদন করিলেন। পুত্রেফি যাগও সম্পন্ন হইল! 
যাগীন্তে বিপ্রগণ স্বদেশে প্রত্যারত্ত হন কিত্তু ব্রাহ্মণ 

সমাজ বঙ্দদেশে যাঁজন জন্য অবচ্ছেয় হুইয়! উঠেন | তখন 
উক্ত ব্রাহ্মণগণ পিত। মাত! পুত্র কলত্র সন্থিত বিক্রমপুরে 

পুনরাগত হুইয়। রাজপ্রাপ্ত গ্রামে বাঁদ করিতে লাগিলেন । 
কতিপয় পুকষ পরে বশ্লালমেন উক্ত ব্রাঙ্ষণমন্তাতিশণ মধ্যে 

কোলিন্য ব্যবস্থা করেন। কায়স্থগীণও কোৌঁলিন্য প্রাপ্ত 
হুইয়াছিলেন। তখন কুল ব্্ভাগীত ছিল। পরে কন্তাগত 

হইয়। কুলে নানাবিধ অসৎ সঘটন হইয়াছে | যাহা হউক 

বল্লাল তদীয় রাজ; প্াাচভাগে বিভক্ত করেন | তদনুসারে 
প্রতোক জাতিরই শ্রেণীবিভাগ হইয়াছিল | 

রাজাবিভাগ। 
১1 রাঢ-ভাগীরঘীর পশ্চিম ও খীগার দক্ষিণ বর্তমান 

বদ্ধমান বিভাগ | 

২1 বরেন্দ্র--পন্!র উত্তর করতোয়! ও মহানন্দার মধা- 

বন্তখ, ঘ্াজসাহী ও কুচবিহার বিভাগ | 
ও| বাগড়ি -পন্মী ও ভাশীগণীর . মধ্াস্থ ( 

বিভাগ )। 

৪ | বদ -করতোয়! ও পদ্মার পুর্ধাপার্শন্থ (ঢাকাবিভাগ) 
৫ | নিখিল।- মহাঁনন্দার পশ্চম ও বেহাছের অন্তর্থত। 

অধুন| ব্রাঙ্মণের মগ রাঁীয় ও বরেন্দ্রমাত্র দেখ। যায়| 

তশ্মধো র।ঢ়ীয়গণই লিষ্ঠা। বুদ্ধিতে অধিকতর ভূষিত। অন্তা- 

জাতির মধ্যে রাট়ীয় বরেক্্র ও বঙজ এই তিন শ্রেণীমাত্র দুষ্ট 

হয়| অন্ত ছুই শ্রেণী শিশিয়! গিয়াছে কি, কি হইয়াছে 

হ(নর্ণেয় | 

যে ব্ল্লাল মেন মম।জের এত স্যত্খল) করিলেন, ষান্ার নাম 

অগ্ঠাপি ঘরে ঘরে বিঘেোবিত্ত হছইয়। থাকে, সেই বল্লালের 
রত্তান্তের স্থিরত। নাই | কুলপঞ্জিকাকার বল্লালকে জ্ীবরের 

সন্তান ও আদিশুরের দৌহিত্র বপিয়! নির্দেশ করেন, ফল- 

কথ। দৌহিত্রবংশীয় সন্দেহ নাই | 
“আদিশৃর মহারাজ! জগতে শিখ্যাত। 

তাঙ্ার দৌছিত্র বল্লাল শ্ীপরের স্তি |” কুলপঞ্জিকা | 

৭] উক্তদ্থল র্ তন্ন অন্তত বিক্রমপুরে জীবিত শ(লতক 
জন্মে ন। অথব। নাহ ! 

প্রেসিডেন্দী 



হং কুল-কপ্পল তিক! | 

কিন্তু বল্লাল ভূপতি স্বরচিত দান সাগর নামক গ্রন্থে | 
আপনাকে বিজয় সেনের পুনভ্র বলিয়। লিখিয়। শিয়াছেন। 

আদিশুরের পুন্র ভূশুরঃ আদিশৃরের জীবদ্দশীতেই গাতাল্ম 
ছম | লক্গমীকে পুন্্রিক। কর! ছয়। ক্রমের্ঠীছার বংশেই 

বললাল জন্মগ্রহণ করেন। কুলপঞ্জিকাকার স্ছানাস্তরে 

[লখিয়াছেন। 

“আদিশৃরের বংশ ধংস সেন বংশ তাজ।| 

বিদ্বক সেনের ক্ষেত্রজপুত্র বলালসেন রাজ। ॥৮ 

বোধ ছয় এই বিদ্বক সেনের নাম বিজয় সেন, শ্রীধর নামা- 

স্তর ও খাকিতেপারে | বল্লাল সেনের জন্ম ও বংশ সম্বন্ধে 
বড় গগুগোল কেছু ক্ষত্রিয়, কেছ বৈশ্য, কেছব। অস্বষ্ঠ। কায়স্থ- 

শীণ কায়স্ছ বলিয়া থাকেন । কুলপ্িক। বল্লালকে ক্ষেত্রজ 

পুল্ন বলিয়। লিখিয়াছেন কলির মধ্যে এইমাত্র ক্ষেতরজের 

বিবরণ দেগ। যায়। 

বল্লাদ আদিশুরের বংশ নছে অনেকেরই মত ! 
“ভুশ্রে নাদেখি পুম্ত্র আদিহ্পমণি | 
নিজতনয়] লক্গমীকে পুক্রিকায় গণি ॥* 

ূ ফুলপঞ্িক! | 
প্রক্কত কথা! এই, পু্পের্য উল্লেখ কর! হইয়াছে আদিশুর 

কষাত্রয় সুতরাং বল্লাল ক্ষত্রিয়। বলাল ক্ষত্রিয় হইলেও 
আদিশ্রের বংশ নছে। কিন্তু স্বাতির শাসনে পু.ত্রিকা- 
পুত্র ওরষ পুর সমান(১) সন্দেছে নাই | তবে এই মাত্র বল! 

যাইতেপারে তংকালে পুক্রিক। পুজ্র গ্রাহ্ন কিন! বিচা্য 
বিষয় । 

এই সমস্ত বিস্তৃত করিয়। লিখিতে হইলে স্বতজ্র এক 
খানি গ্রন্থ ছইয়! উঠে। আমরা সামান্তঃ কিঞ্চিৎ বিব্তি 
করিলাম কারণ উচ্ছার বিস্তৃতি আমাদের উদ্গেশ্টু নছে | 

১ আদিশ্র রাজধানী বিক্রম পুর | 
পু তূশুর ২ কন্ত! লক্ষী পুরত্িক! | 

৩ অশোক । 

৪ শুরসেন। 

৫ বীরসেন। 

ঙ / সেন। 

৭ হেমস্ত মেন! 

৮ বিজয় মেন (বিক সেম )1 

১ “ওঁরসো ধর্দপত্বীজ সতখসমঃ।পুতিক! সুতঃ। 

ক্ষেত্রজঃ ক্ষেত্রজাতন্ত সঙ্গোত্রেণেতরেণবা | ধাজবল,কাঃ ১৩৩। 

চিগ্তরঞ্জিনী। 

৯ বল্লাল সেন | 

১০ লক্ষণ সেন গৌড় নগর রাজধানী ( 

১১ মাধব সেন। 

১২ কেশব সেন। 

১৩ লান্ষনণ্য ব। লাক্ষবণেয় সেন, নবদ্বীপ 

রাজধানী 
লাক্ষণয সেন-সময়ে এতঙ্গেশে হিন্দ রাজত্বের শেষ হুয়। 

বল্লালের পরে তংপুত্র লক্ষণ সেন দিথিজয়ী ও বিদেোৎ" 

সাহী ছিলেন । হলামুধ চট্োপাধ্যায় ইনার মতত্রীছিলেন 

এবং জয়দেব প্রভাতি সভামদ্ ছিলেন অদ্যাপি মিখিল! 

অঞ্চলে লক্ষণ সেনের প্রচলিত শক প্রচলিত | উচ্থার 

চিহ্ন, লংসং | আদিশুর হইতে লাম্ষণেয় পর্য্যন্ততিন শত 

ংসরের ও অধিক কাল হইবে! 

কাশ্াকুকজাগত পঞ্চব্রাহ্মণ | ॥ 

মাম গোত্র প্রাপ্ত বাসগ্রাম 

তষ্টনারায়ণ  শাঙডিলা পঞ্চকোটি 
দক্ষ কাশ্ঠপ কামকোটি 
শীর্ষ ভরদ্বাজ কঙ্গগ্রাম 

ছান্দড় বাল্য হরিকোটি 
বেদগর্ড সাবর্ণ বটগ্রাম 

“ভট্ট নারায়ণে। দক্ষে| বেদগর্ডোইখ ছান্দডঃ| 

অথ শ্রীছছর্যনীমাচ কান্যকুজজীৎ সমাগীতা3 ॥ 

শা্ডল/ গোত্রজঃ শ্রেষ্ঠৌ ভষ্টনারায়ণঃ কবি 

দক্ষোথ কাশ্যপ শ্রেছ্ঠে। বাৎস্য শেঙোথ ছান্দড়ঃ ॥ 
ভরদ্বাজ কুলশ্রেন্ঠঃ শ্রীছর্ষে। হুর্য বর্দনঃ | 

বেদেশর্ভোথ জাবর্ণে। যখাবেদ ইতিম্যৃতঃ ॥ 
পঞ্চকোটিঃ কামকোটির্বরিকোটি স্তটবচ | 
কঙ্ষগ্রামে! বটগ্রাম স্তেষাং স্থানামি পঞ্চচ ॥৮ 

মিগ্রন্থ , 
অনেকে রামপাল” সম্নিছিত পঞ্চসাগীরকে উক্ত পঞ্চ- 

গ্রামের পরিণতি বলিয়া! থাকেন অনেকে পদ্মাগর্ডসাৎ ও 

কচ্ছিয়। থাকেন প্রথমেখক্তই সঙ্গত বোধয় আদরের ধনের 
শ্ছিতি রাজোপকণ্ঠেই সম্ভব | 

দ্বিজ পঞ্জকের পিতৃগণের নাম। 

গোত্র পিতা, _ পুজ্ত 
কাশ্ঠপ বীতরাগ দক্ষ" 
শা(গুল্য শ্ষিতীশ ভট্নারায়ণ 



চিত্তরঞ্জিনী ফুলকপ্প-লতিক। ২৩ 

| সাবর্নি সৌঁভরি বেদগার্ত স্বতিশাক্সে-“শৌত্রাণি তত্তনামক গৌত্রভাগীনি বংশ- 

বাৎস্য সুধানিধি ছান্দড় পরম্পর। প্রসিদ্ধমাদিপুকব ব্রাঙ্মণরূপংগে।ত্রংৎ তেন কাশ্খপে। 

ভরদ্বাজ গোত্রং যন্য স কাশ্ঠপগোত্রঃ1” ভদ্বাহুতত্বমূ। মেধাতিথি ৃ 

“শ্রীক্ষিতীশ স্তিথির্শেধা বীতরাগঃ সুধানিধিঃ | ৰ “পৌরছিত্যান্ রাজন্তবিশোরিতি” ক্ষত্রিয়ার্দি পুরোছিত 
মেোঁভরিঃ পঞ্চুবর্মাতব। স্বাখীত। গৌড়ম গুলে ॥” রা গৌত্রভাগী| কন্তার সপ্তপদী গমনাস্তে ভঙ্ভগৌত্রভাগিনীত্ব 

ইত্যাদি সদ্দেয়ম্.. | ঘটে। | 
দক্ষাদি দ্বিজপঞুতক শ্ুতিম্থতি বিশারদ ছিলেন 1 ভট্- ূ এই সকল আলোচনা! করিয়া অনেকে স্থির করিয়াছেন 

নারায়ণ বেণীসংহ্ার নাটকের রচয়িত। ; শ্্রীহর্য, নৈবধ | যে, অতি পুরাকালে মুধিগণের ছোমধেনু রক্ষণাবেক্ষণের 
চরিত, খণ্ডন খণ্ড খাদ্য, নবসাহুসাস্ক চরিত ও অর্ণব বর্ণ ভার শিষ্য ও সন্তানোপরি ন্থান্ত ইভ আশ্রম সম্নিকর্ষে গৌষ্ঠ, 

কাব্য রুন। করেন | অপর তিনজনের রচিত কোন গ্রন্থ বতিদ্বার সংরক্ষিত ছইত এ স্থানের নাম শৌত্র। 

ছিল কিন! জানা জায়নাই ! 

দামপঞ্চ | 

প্রভু ভৃত্য গোত্র কুল 

দক্ষ দশরথ গোঁতম 
ভট্টনারায়ণ মকরন্দ সৌকাঁজিন ঘোষ 
সী বিরাট ব। ] কাশ্যপ গছ 

দাশরথি // 

বেদগর্ কালিদান শিশ্বামিত্র মিত্র 

ছান্দড় পুকষোস্তমা মৌদ্গল্য দত্ত 
ইতি রাঁছ্ছোবচঃশ্ত্ব। কথয়নাম গৌত্রকে | 

কাশ্টাপে চেব গোত্রেচ দক্ষ নামামহামতিঃ ॥ 

তস্যদাসে। গৌতমসা গোত্রে দশরখে! বন্সুঃ | 
শাণ্ডিল্য ৌত্র ন্তুতে। ভট নারাণঃ কৃতী ॥ 
সৌঁকালিনশ্চ দানোয়ং ঘোষঃ গ্রীমকরন্দকঃ ॥ 

ভরদ্বাজেষু বিখ্যাতঃ শ্রীহর্ষে। মুনি সম্তমঃ| 

দাসম্তম্য বিরাটাখ্যে। বেদগর্ত মুনিম্তয়ম্। 

তন্যদালে। মিত্রবংশে। বিশ্বামিত্রশ্চ গৌত্রকঃ ॥ 

কালিদাম ইতিখ্যাতঃ শৃদ্রবংশ সমুদ্তবঃ| 

বাৎস্য শৌত্রেষু সম্তত শ্ছান্দড় শ্চেতি সংজ্িতঃ ॥ 

মৌঁদাল্য গৌত্রজোদত্বঃ পুকযোন্তম সংজ্ঞকঃ | 

এতেধাং রক্ষণার্থায় আগতোহশ্নি তবালয়ে ॥ 

কম্থায়কুলদীপিকা 

- গোত্র।, 
গোত্র ।ইছা'র যথার্থ নির্যয় করিতে হইলে অতিপূর্কে 

গৌত্র, বংশজ্ঞপক ছিল বলিয়! প্রতীত হয় ন। | পরে বংশ- 

ৰাত হইয়। উঠিয়াছে গৌত্রবংশ ছইলে কন্ঠ! ও দত্তকপুত্ত 

জন্প্রদান সময়ে গোত্রাস্তর বেংশাস্তর) কিরূপে ঘটে ? যাছার 

ঘে বংশে জন্ম তাছার অন্ত! হওয়া অযুক্ত | 

€(গৌোশবাৎ ত্রেধাতোড প্রত্যয়ঃ ) 

ক্রমে বুসতখ্যক গোত্র (খৌচারণ) সংগঠিত হওয়ায় 
পরিচয় বিজ্ঞপ্তি জন্য শোত্রীধিকাপীর নামোলেখ পূর্বক 

(অমুকের গোত্র ) অভিহিত হইত; ক্রমশঃ তদপত্া ও 

শিষ্যাদি তত্তংগোত্রের খলিয়। পরিচয় দিত কালে উছ! বংশ 

পরম্পরারূপে প্রচলিত হুইয়। আসিতেছে । | 

কেহ কেহু বলেন গৌরেঞ্টিযাগকারী মুনিরাই গোত্র 

কারক । যাগীর নাষানুসারে গোত্রের প্রচার হুইয়।ছে তাছ। 
হইলেও প্রথমতঃ গোবর বংশ নছে। 

আমাদের দেশে একট প্রবাদ আসে যে, 
“পঞ্চগোত্র ছাপ্পান গাই | 

ইছ।| ছাঁড়| বামণ নাই ॥ 
যদি থাঁকে ছুই এক ঘর, 

মাত শতী আর পরাশর ॥ 

এই গীখ। একান্ত অনুলক আদিশুরাণীত ব্রাহ্ণণণ 

পঞ্চগোত্রের ছিলেন এবং তাহাদের প্রাধান্য ছিল বলিয়। 

পঞ্চগোত্রমাত্র গাথায় সন্িবিষউ হইয়ছে স্প্টই দেখ। যাই” 
তেছে | মনুর মতে গোত্র চতুক্বিংশতি 1! যথ।. 

“শাগিল্যঃ কাশ্যপশ্চৈব বাংস্যঃ সাঁবর্ণকম্তথ! ভরদ্বাজে। 

খৌঁতমঃ সৌকালিন স্তখাপরঃ-_- ইত্যাদি | 
ধর্ম-প্রদীপে-জমদগ্ি ভররদাজ ইত্যাদি দ্বিচত্বারিংশঘ | 

ফল কথ বঙ্গদেশে পঞ্চগোত্র ভিন্ন ব্রাঙ্মণ নাই | অন্তব্র 

বিরল প্রচার হিন্দত্থানে অত্রি প্রস্ততি গোত্রের ব্রা্বণ 
আছেন। | 

পথ) গোত্র যথ1--১ কাশ্টপ ২ শাতিঙ্গ্য ৩ ভরদ্বাজ 

4৪ বাংস্য ৫ সাবণ্ণ। 

গীইও ছাপ্পান্ন ন| ছইয়। উনযষ্টি | পরে লিখ্িিপ্ছইল | 
প্রবর- গোত্রে যাস্থারা প্রবর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ তাহাদের 



২৪ কুলকপ্প-লাতিকা | চিত্তরঞজিনী | 

ভিত উক্ত পঞ্চবিপ্রের নামের সঙ্গি ধস 
মামোলেখ | ইছ। দ্বারা সাদৃশ্য নামজাত ভ্রাপ্তির সম্পুর্ণ | খিত ইহাদের কথিত নামের মিল 

নিরসন ছয় ইস্থ। উর্দ লা অধভ্যন | 

স্বতিতে-_প্রবর্তু গোত্র (গৌরযাগকারিনঃ ) প্ীবর্তকষ্া 

মবনেঃ বাবর্সাকে! মুমিগাণ ইতি মাপবাচার্যাঃ | 

এক গৌরে যেমন নিবাহ্ছ নিষেধ তেমন এক প্রবরেও 

বিভিন্ন গৌত্র ও অথচ 'প্রবর_ সমান-বিবাছ নিষিদ্ধ ইহ 
স্বার। উহ্বাই অনুশিত হুয় যে, এক প্রবর অথচ ভিন্ন গৌত্রী- 
ঘেরা একের সম্তান এক বংশে পরস্পর বিবাহ নিষেধ ইহাই 
যুক্তি যুক্ত; এই জন্তক এক গোত্র অগব! প্রবরে বিবাছ 

নিষেধ । ভিন্ন গৌত্র অথচ প্রবর সাদৃশ্য বিবাছ নিষেধের 

কারণ ইহাই যথার্থ বলিয়! প্রতীত ছয় যে, আদি এক কেবল 

বিভিন্ন সম্ত্রানের গৌত্রে বিভিন্ন শৌত্র প্রীপ্ত ছইয়াছে। 
কাঁশাপ'গৌত্র তিন প্রবর যথা--কাশ্যপ অপ্সার ও 

নৈয়গ্রয | 
শাণিল্য গোত্রে তিন প্রবর যথা" শাগ্ডিলসা, আসিত ও 

দেশল। 
ভরদ্বাজ গোত্রে তিন প্রবর যথখ--ভরদ্বাজ, আঙ্গিরস ও 

বা€স্পত্য ! 

বাংশ্য গৌত্রে পঞ্চ প্রবর--ওর্সা্য, চাবন, ভার্থব, জামদগ্নয 
আপ্ুবৎ গু 

লাবণ গোত্রে এ এ ঞ এ 
ব্রাঙ্ষণ__ বট কর্ম শালিত্বং ব্রাহ্মণত্বং | 

অধ্াাপন মধ্যয়নং যজনং যাজনম্তথ] | 

_ দানং প্রতি গ্রছশ্চৈৰ ব্রাহ্মণানীমকপ্পয়ং ॥ মসুঃ | 
”  অধ্যাপন, অধায়ন, যজ্ঞকরণ, যজ্ঞকরাণ, দান ও প্রতি- 

গ্রন্থ এই ষটকর্ম ব্রাশাণের ব্যবসায়] এখন আর তশ্বাত্র 
ব্যবসায়িত্ব দৃ্ট ছয় ন। উচ্ার কোন বন্ধন নাই! 

সগ্তশতী ব্রাক্ষণ-__পুর্বোক্ত সপ্তশত ঘর ব্রাহ্মণ সন্তান 
মগ্ডশতী, কালে ইহাদের অনেক রারীয়দের সহিত মিশ্রিত 
হইয়াছে | যখী-_বিত্রমপুর কুকুটীয়ীর চৌধুীবংশ' | মুলক- 
জুড়ি প্রভৃতি সপ্তশতী দোষ সং | অনেক বৈদিক 
'পড়তিতে মিশিয়াঞ্ছে ধর্ধমীন অঞ্চলে কিছু কিছু আছে। 
ইহাদের গাই আছে। কুকুটীয়ান্থ সপ্তশভীগণ হারীতগোত্র 
সম্ভৃত। 

রাট়ীয়--ইছার। আদিশুরাণীতের বংশ বিক্রমপূরে শীজ। 

মাই ধিশেষতং রাজধামীও বিক্রমপুর হইতে স্থানাভ্তরিত হয় 
এইট জন্গ পঞ্চবিপ্রের বংশধরগণ রাঢ় অঞ্চলে বান করেন 

বলিযঞুীয় হন এই পুস্তকে তাছারই বিব্াতি। 

বারেজ্--ই ছারাও বলেন আদিশ্রাণীতের বংশ | বরেক্দ্র 
দেশে বান জন্ত বারেক্দ্ ব্রাক্ধণ কিন্তু হঃখের বিষয় এই যে 

হয় ন।| 
বৈদিক-_ ইহার নির্গাই+ওপনেবেশিক | দাক্ষিণাত্য 

ও পাশ্চাত্য ভেদে দ্বিবিধ | একের গর্তে ছুই বিবাহ সম্বন্ধ 
স্থির হয় ইছ। একান্তই লজ্জার বিষয় যে, ইচ্ছার! রাঢ়ীয়দের 
বৈদ্দিক কর্থে পুরোছিত ছয় | 

বেদ-_-ইছ! প্রথমতঃ কার্ধ্যতঃ তিনভাগে বিভক্ত খাক শাম 
ও যজুঃ| পরিণামে ইছা হইতে অথব্্ব বেদের সঙ্ধলন 

সহুয় অতএন বেদ দংহ্িত। ভেদে চারিভাগে বিভক্ত । 

ব্রাঙ্ষণাদ্দির ক্রিয়'কলাপ এ সমস্ত বেদের কোন না কোন 
শাখ। অনুসারে হইয়! থাকে তম্বধ্যে এতদ্দেশে খকু নীম 
ও যজুঃ প্রচলিত | রাট়ীয়দের প্রায় সকলেরই সামবেদীয় 
কৌথুমী শাখার মন্ত্রান্ননারে কার্য নিব্বণহ হয়| কেবল 

বিক্রমপুর বজ্জ যোগিনীর পুলী (পুষিপাল ) গণ যজু- 
ব্বেদী; অন্যান্ত জেনীতে বেদত্রয়ই চল আছে! তম্মধ্যে খক্ 

বেদীয় আশ্বীলায়ন শাখ! ও যজুব্বেদীয় কান্বশাখ। | * 

পৃব্ব অন্ততঃ সংহিত। মন্ত্রে প্রায় ব্রাঙ্ষণ গগই অধী- 
যান হুইতেন | বজ্ীয় জলবায়ুর এমনই আশ্চর্য; মহিমা যে, 
আধুনিক পুরোধা গণ ও অনেকে উহ্থাতে অনভিজ্ঞ | দিম 
দিন অজ্ঞতার এত ক্বদ্ধি যে, রামতাপনীয় প্রভৃতি প্রকৃত শ্াতি 
বলিয়। ধনিত হইতেছে । খকু সমূহ ভীত হুহয়। শর্মণ 

ছাড়িয়। জর্খনদের হৃদয়ে বিচরণ করিতেছেন শীই পদ্মাগ্রি 
ইঞ্জিনে জাঙজ্বল/ মান। 

কুল--“আচারে। বিনয়ে। বিদ প্রাতিষ্ঠ| তীর্ঘদর্শনম্ ! 
নিষ্ঠ।শান্তি স্তপোদানং নবধ। কুললক্ষণম্॥৮ 

আচার, বিনয়। বিদ।, প্রতিষ্ঠ।, তীথদর্শন, নিত শাস্তি 
তপস্যা ও দান এই নয় প্রকার কুল লক্ষণ | বল্লালের কালে 
শান্তিস্থলে আবৃত্তি শব্দ প্রক্ষিগড হুইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে 

ইছ। ব্রাহ্মণের লক্ষণ ; বল্লালের কালে কৌঁলীন/ লক্ষণ হুই- 
য়াছে। পরে কুল কন্তাগত হুহয়! নানাবিধ অন্তরায় ঘটিয়াছে। 

আবত্তি অর্থ পরিবর্ত ইছ। চারি প্রকার | যথ। 

“আদানঞ্চ প্রদানঞ্চ কুশত্যাগ স্ততৈবচ 1 
প্রতিজ্ঞা ঘটকাগ্রেু পরিবর্ত শ্চতুব্বিধঃ || মিঅগ্রন্থ 

আদান ততুল্যবাত_| তহ্ত্রুক বংশের কন্ত। গ্রছণ | 

প্রদান-_তুল্য ব৷ তহ্ত্কুষ বংশে কন্ত। সম্প্রদান | 
কুশত্যাগ- কন্তাভাবে কুশময়ী কন্ত। দান। 
ঘটকাগ্র--কপ্ঠাভাবে উভয়তঃ ঘটক সমক্ষে বাকাদ্বারা পর- 
পর কন্তা দান| ইছার প্রচঙ্জন এখন দেখ! যায় না| 

শীই__গ্রামী। পূর্বোক্ত পঞ্চবিপ্রের ঘট. পঞ্চাশৎ 

সম্ভান জঙ্মে উদার! প্রত্যেকে এক এক খান! গ্রাম বাঁম জর 



১৬ 

গা. ছম।' উত্তয়'কালে উহ্বাই ঘংশ :পরিচারক অভীথখ পরিতোয়া সু ্ছীদ্দড়াখা, লেঃ. (প্রবাদ্দ) 
ছুই্াটউঠে। তদধত্তন সন্তানেরা. মেই সেই গ্রা্মী, 

শক্ষেক্সভিহিত হন |. গ্রামী শব্দের অপন্্রধশ গাই । 
গাই ছাপান্গ কিন্ত, পরে ছান্দড় বংশে চোতখণ্ডী, 

দীঘল ও পুর্বগ্রামী এই তিন গাই দেখা যায়। 

বোধ হয় ছাপ্লান্ন গাইর পরে ছান্দর মুনির তিন পুত্র 
জন্মে । এই জন্য সাধারণতঃ ছাপ্পান্ন গ্ইই উক্ত 

হইয়। থাকে 1. 

“ভউতঃ যোড়শো্ভুতাঃ দক্ষত শ্চাপিষোড়শঃ। 

চত্বারঃ হীহষ জাত ঘাদশ বেদ গর্ভতঃ ॥ 

ভিউ নারাযণের ফোল পুজ বোল. গাই | 
: ছক্ষের যোল পুত যোগ গাই 

জীহধের চারি পুজ চারি গাই ।' 
বেদ গর্ভের ঘাদশ পুত্র দ্বাদশ গাই। ; 

ছান্দড়ের আট প্রত্র আট গণাই। 
সাকলো ছাপ্পান্ন গাই । পরিশেষে তিন গাই"). 

অভএব উনযাট্। ইত্যাদি ঞ্চ চি 

কাব্য-সমালোচন। 1 

কিরূপ লক্ষণ -অমদ্বিত হঈলে কাব্য উৎকৃষ্টপদ- 

বাচা হইতে পারে, কান্য শান্তর অধায়ণের প্রয়াজ- 

নীয়তা কি, কিরূপ রীতিতে অনুশ্শীলন করিলে সেই 

অভিগ্রায়-নংনিদ্ধি হইবে, ইত্যাদি বিষয় সমূহের 

মমালোচন1 করাই এই প্রস্তাবের মুখ্য উদ্দেশ্য । এই 

উদ্দেশ্য সাধনের পুর্বে কাব্যের শ্বরূপ বিশদ রূপে 

বুঝাইয়। দেওয়া আবশ্যক । 

কাব্য কাহাকে বলে? কাব্য শব্দে আধুনিক 

অধিকাংশ বঙ্গীয় যুবক সম্প্রদায় কিরূপ অথের উপ- 

লূন্ধি করিয়া খাকেন? কে।ন একী বিষয় আশ্রয় 

করিয়। পদো.লিখিত গ্রন্থ মাত্রকেই তাহারা মনো- 

মর অমর দুর্লভ কাব্যের মোহনযৌন্দ্ধ্য ভূষিত ক- 

রিতে চাছেন । কাব্য কি? কাব্য লিখিবার উদ্দে- 

শ্যই বা কি? ইহা ন] জ্ানিয়াই অনেকে কাব্য 

লিখিতে প্রবৃত্ত হয়েন। 

হইবার অভিপ্রায়ে স্বরচিত কবিত্বৰিশীন গ্রস্থ গুলিকে 

“কাব্য” ও “নাটক”. আখা। গ্রাদান করিতে বিল্ছু 

মাত্র সংঙ্ক,চিত বা কুঠিত হুননা। তীহারা! ছদ্দো- 

বদ্ধ পদযুক্ত ও উত্তর প্রন্বণত্বর বিশিষ্ট গ্রন্থ মাত্রকেই 
কাব্য ও নাটক বলিয়া জ্ঞান করেন। বাস্তবিক তাহ! 
ঠিক নহে; ইহা ভাহাদিগের নিতান্ত ভ্রান্তি। ছন্দ 
গ্রথত কোন একখানি বহৎ পুস্তক “কাবা” নে 

এবং দীর্ঘ দীঘঘ উত্তর প্রত্তাত্বর বিশিষ্ট গ্রচ্ছকেও 
“নাটক” বলিতে পারা যায় না। কবিত্ব সম্পন্ন ক্ষুদ্র 
একটী বাকাও কাব্য পরদ্দবাচা। আমরা এক্ষণে 
কাবোর অর্থ বুঝতে চেষ্টা করিব। * 

কাব্য কি? ইহার উত্তরে এক জন পণ্ডিত বালয়া- 

। ছেন “তদদোষৌ শব্দাথ, সগুণাবনলঙ্ক তী পু নঃক্কাপি 1" 
ূ ০ শোপশপাপপা ৩ 

চন্নণে চরণে মিল রাখিয়া : লঙ্িক।” পুস্তকে অবশিষ্টাংশ প্রকাশিত ছ্টযাছে, তাহা সঞ্ল 

* ইহার পর চিতরিনী সার প্রকাশিত “লক 

কতিপয় শ্লোক র্চন।-পুর্বক. গ্রন্থ 'লিখিলেই তাহাকে | পাঠক বর্গের. অকচিকর হওয়ার আশঙ্কার এই্ট্থানেই মিবস্ত 

কার্য বল1.যাইতে পারে না। কাবা লেখ! আপা- 

ততঃ হত. সইজ, বলিয়া বোধ হয়, বাস্তবিক তাহ। 

নছে। - আধুনিক: যুঘরুগণের কাব্য রচনা কন্গিতে 
চেষ্ট। করা এক রোগ হইয়া. ফাড়াইয়াছে । বড় দুঃখের 

বিষয়, : বড় প্রজ্ঞার কথা £:.কাব্য ও নাটকের কোন 
লবণ :লা থাকিলে . বঙ্গীর নব্য 'প্রস্থকারগণ “কিং ' 

৷ হওয়! গেল, বস্তঙঃ ত্র ্ ব্রঃক্মণ জাতির কুল পপ্চয় সঙ্ষন্ধে বছে 

এই পুস্তক প্রথম প্রকাশিত হইয়াে। পণ্ডিত লালমোহন 

বিদ।নিধির প্রচারিত "সন্ন্ধ নির্ণয়? পুস্তকে ্রাহ্মাণদিগের 

সম্বন্ধে এরূপ বিস্তৃত ফোন বিবরণ নাই, ছাহ। সকল জার 
বৃত্তান্ত বলিয়া! সংশ্েপে'বিবরিত হইয়াছে, পরই পুম্ভতক পুত 

কামিনী মোঁইন লীন্তরী সরশতী কর্ত,ক প্রনীত, যুগ ভাট আনা। 
চিত্তরঞজিনী কার্ধ্যাধয়ে মা পাওয়া-বায় । ইতি চিঃ সং 



ইক ' ফালিংদুনাতলাযলা । 

উদ পন্দার্থকোন কোন প্চলে অলঙ্ক,তি খু. হয় না 
কমের এরপ লক্ষণ কর! নিতান্ত 'দোষ বংক্ক,ল। 

প্রথয়তঃ দোষ বিহীন হইলেই শব্দার্থকে কার্য বল! 

বায় না| 

“ন্যক্কারোহ্যয়মেব মে যদরয়স্ততরাপা 1 
সোৎপ্যত্রৈব নিহস্তি রাক্ষমকুলং জীবত্যাহো রাৰণঃ। 
ধিকধিকৃূশক্রজিতৎ প্রবোধিউবত। কিং কুস্তকর্ণেণ বা 

বগগ্রামটিকা। বিল্ষন ব্থোচ্চনৈঃ কিমেভিভূ জৈঃ ॥ 
(রাবণ কহিতেছে) আমার শক্র থাকাই যার পর 

নাই নিন্দার কথা, কিন্ত একজন তাপন আমার পরম 

বৈরী। এই লঙ্কাধামে থাকিয়াই যে রাক্ষমকুল 
বিনাশ করিতেছে; অহে।! রাবণ এখনও জীবিত 

রহিয়াছে, ইন্দ্রক্িৎকে শতধিক! কুস্তকর্ণ ত নিদ্রিত ; 

কখন প্রবুদ্ধ ছইবে তাহার শ্থিরতা নাই। প্রবুদ্ধ 
হইয়াই বা কি করিবে ? হ্র্গ গ্রামটিক1 বিল নে 
রখোচ্ছন আমার বাছ সমুহও নিতান্ত অকর্ম্রণায । 
এই প্লোক. বিধেয়াবিমর্য দোষে দৃষিত।১ সুতরাং 

ইহাকে কাব্য বল1 যাইতে পারে না । কিন্ত, ইহ! 

উত্তম কাবা রূপে পরিগৃহীত হইয়াছে, কেন না এই 

ল্লোকে ধ্বনি আছে। ধ্বনি কাহাকে বলে একথা 

বুঝাইয়। দেওয়। ভুঃসাধয | তবে আপাততঃ এইমাত্র 
জানিলেই পাঠক মহাশয়দিগের যথেষ্ট হইবে যে, 

যে কাব্যে নি আছে তাহ! উত্তম কাব্য । উলিখিত 

ক্লোকও সেই ধ্বনিতে অলঙ্কত। এখন উপায় কি? 
দোষযুক্ত শব্দার্থ বদি কাবা ন। হয়, তবে উক্ত প্লোকও 

কাব্য নথে, থে হেতু, পূর্বেই বলিয়াছি উহা! বিধেয়া- 

বিমর্যদেযেদুষিত, কিন্ত, উক্ত ক্লোক যে উপাদেয় কাবা, 

তাহার প্রমাণও প্রদর্শিত হইল । অতএব অব্যাণ্ডি লক্ষণ 

দোষ উপস্থিত | যদি বলা যায়, এই ফ্লোকে র্বত্ত 
দোষ নাই। কতক অংশে দোষ এবং অপ- 

রাংশে ধনি আছে। যে অংশে দোষ আছে তাহ 
কাবা নছে ও যাছাতে ধ্বনি আছে সে অংশ উত্তম 

কাবা । গাঁহ! হইলে উভভয়াংশ কর্তৃক উত্তয় দিকে আ- 

€ডিছিরবিদী। 

কউ হইরা-উহা-কাবা-ও কাব্য. কিছুই হইতে পা 
না আরে] রেখুন। আতি-ছুষ্উ, প্রভৃতি দোষ কায্োর 
কিকিৎ অংশই মুহিত করিয়া খাঁকে, তবে কি সঙব্ডই 
অকাব্য ? কাব্য বলিয়া জগতে কোন পদ্দার্থ কি 
নাই? তাহা কখনই সম্ভবে না। রস কাব্যের আত্ব। 
স্বরপ।  বর্দিসেই রসের অপকর্ষতা না খটে তবে 
শত দোষ থাকিলেও তাহা মাঞ্জনীয়, যেখানে রসের 
বিস্কুরণ বহুদোষ সত্বেও তাহাকে কাব্য বলিতে 
হইবে; কেননা! রূসই কাব্যের আত্মা। ধ্বনিকার 
বলেন যে, “শ্রুতি ছুট! দয়ে। দোঁষা অনিত্যাষেচ 
দর্শিতা। প্ধ্বন্যাক্সন্যেব শৃঙ্গারে তে হয়া ইত্যু 
দাহত।: ॥” ধ্বনি শৃঙ্গার রসের আত্মা । শ্রুতি দুষ্ট 
প্রভৃতি যে সকল দোষ তাহাদিগকে অনিত্য দোষ 
কছে। শুঙ্গাক রঙ্গে তাহা গ্রাহ্যই নহে। 

অপিচ রনী নির্দোষ শব্দার্থকে কাব্য বলিতে 
হইলে, সে রূপ কাল্মা-জগতে অতি বিরল অথবা তাহার, 
সম্পূর্ণ অভাব । গ্লে হেতু সম্পূর্ণ নির্দোষের একান্ত 
অপন্ডাব। তাদৃশ তর তন্ন করিলে প্রায় কিছুই দেখ! 
যায় না, যাহাতে কিচ্ছুমাত্র দোষ নাই। যদি এই রূপ 
বল। যায় যে, এখাঙ্গে (অদোষে উঈষদর্থেন ঞ.২ এর 
প্রয়োগ হইয়াছে, বর্থাৎ ঈষদ্দোষ শব্দার্ধকে কাব্য 
কছে।; তাহা হইলে নির্দোষ শব্দার্কে কাব্য বল! 
ষাইতে পারে না, কিন্ত, তাহাই কি সম্ভব? দোষ, 
শব্দার্ঘকে কখনই কাব্যত্ব প্রদান করিতে পারিনা । 
কেন না তাহা! হইলে কাব্যের গৌরব থাকে না, 
মধুময়ী, আবেশময়ী, হৃদয়াকর্ষণী শক্তি থাকে না। 
দোষ যদি কাব্যের প্রাণ হয় তবে সমগ্র জগত কাব্য 

ময় হইয়া উঠে ।--কোন চিস্তা নাই, কোন আরাস, 
নাই, ইচ্ছা হইলেই কাব্য আোতে পৃথ্থীতল ভাসাইতে 
পার! যায়, দোষের জনা অনুসন্ধান করিতে হয় না, 

পতঙ্গ যেমন প্রজ্লিত দীপ শিখায় অডুল সুখের 
আশায় আত্ম সঙর্পণ করে। নির্বোধ বুষেনা হে 
তাহাই তাহার জীবন বিনাশের কারণ হইবে । মানব- 

গণের অবস্থাও সেইরূপ । গাহারাও নবীন আনন্দে 



চঞ্নের গ্রবল প্রবাহে হৃদয় চালিয়া! দেয়। ছে কি 
অঞ্জতা ! তাই বলিতে ছিলাম “দোষ যদি কাব্যের 

প্রাণ ছয় তবে সমগ্র জগত কাব্যময় হইয়! উঠে ।” 

তাহা হইলে ঈবদ্দোষ শব্দার্ধকে কাবা সংজ্ঞা গরাদান 

করিলে সম্পূর্ব দোষ বিহীন শব্দার্থ হে উত্কষ্ট কাকা, 
ইহা! নহজেই সাধারণের প্রাতীতি হইবে, কিন্তু ন এ. 

ঈষদর্ক হইলে সেরূপ উপলান্ধী হওয়া কখনই সম্ভব 

নহে । যদি এরূপ বলা যায় যে অদোধ শব্দার্থ কাব্য 

ইহা নিশ্চিত কিন্ত, ঈষদ্দোষ শব্দার্ঘকেও কাব্য বল! 

যাইবে । এরূপ লক্ষণ করাও সমীচীন নহে । অল্প- 

দোষ যুক্তকে কাব্য বলিলে অধিক দোঁষ বিশিষ্ট কাব্য 

না হইবে কেন? কাঁটানুবিদ্ধ রত্বকে কি রদ্ব বলা 

যায় না? যেমন কীটে ভেদ করিলেও রত্ব, রত্্ব বলিয়। 

পরিগৃহীত হয় । সেই রূপ ঈষদ্দোষ শব্দার্থ কাবা হইলে 

অধিক দোষ শব্দার্ঘও কাব্য। তবে বিশেষ আছে, 

গুণের তারতম্য আছে, ইহা! অবশ্যই স্থীকার্ষ্য | 

নিখুত রদ্বের যে আদর, যে মুল্য, কীটদষ্ট রত্বেরও 
সেই আদর নেই মূল্য ইহা কখনই সম্ভবেনা । অতএব 

দোষ হীন বা ঈষদ্দোষ শব্দার্থ কাব্যাংশে যত উত্কুষ্ট 

অধিক দোঁষ শব্দার্থ তদপেক্ষা। অনেক নিকৃষ্ট | কিন্তু 

অধিক দোষ বিশি একেবারে কাব্য হইবে না ইহ! 

কিরূপে বল! যাইতে পারে ? তাহা হইলেই শব্দার্থ 

নির্দোষ ঈষঙ্গোষ ও অধিক দোষ যে রূপেই হউক ন! 

কেন সকল অবস্থাতেই কাব্য হইবে, ইহা একরূপ 

সপ্রমাণ হইল । এরূপ হইলে কাবোর আদর থাকিল 

কই? যে কাব্য-প্রজ্বণ হতাশের হৃদয়ে আশাবারি 

সিঞ্চন করে, সম্তথ্থের শুক চিত্তে সুখের সলিল ঢালিয়া 

“দেয়, বিষয় বিমুখ যোগীকেও অনুপম সৌন্দর্য্য 
বিমুগ্ধ করিয়া অন্ততঃ ক্ষণকালের জন্যও ঘোরসংসারা 
করিতে সমর্থ হয় অথব| নয়ন ভঙ্গীতে জগতের 

অস্থায়ী, নুখ সৌন্দর্য্যের অলীকতা। প্রদর্শন করিয়। 
বিষয়োম্ঘতরেও যোগী) বেশে'.নিবিড়ি অরণ্যে 

প্রেরণ করে সেই কাব্যকে এইরূপ ন গণ্য প্রাণের 

কাবা লযাহলাচদা। ২৭ 

বহি পুবুক্ত করা ফি শোতভাপায়? জগৎ যাহার 
অধীনে চলিতেছে তাছায় সার পঙার্থের কি এই 

পরিণতি! অছ্হো কি বিড়ম্বনা | এক্ষণে পাঠক 
মহাশয়ের! বোধ হয় বুবিয়াছেন যে, যাহার লৌন্গর্ধয 
গুণে ভূবন উদ্ধত, তাহা এবস্বিধ কুৎসিত জীবন 
সম্পন্ন নহে । অতএব “অদোষ শব্গার্থ কাবা” এ 
লক্ষণ গ্রত্যাখ্যাত'হইল। 

গুণ যুক্ত শব্দার্ও যে কাব্য নছে তাহার প্রমাণ 

প্রদর্শিত হইতেছে | যিনি সগুণ শব্দার্থকে, কাব্য 
বলিয়াছেন তাহারই মতে “শৌরধ্যাদি যেমন আত্মার 
ধর্ম গুণও সেইরূপ আঙীরসের ধর্” | এক্ষণে 
দেখুন গুণ যদি রসের ধর্ম হইল, তযে সগুণ এই 
শব্দটী শব্দার্থের বিশেষণ কিরূপে হইতে পারে? 
গুণের আধেয় রস আধার; গুণ একমাত্র রসেই 

থাকিতে পারে । গুণ যদি রসে ধাকিল তবে তাহার 

শব্দার্থ থাকা সম্ভব নহে। ছুতরাং সগুণ শব, 

শব্াার্থের বিশেষণও হইতে পারেনা । এ সমন্ধে 

একটী আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে এম্থলে তাহ! 
ও লিখিত হুইল । মনে করুন-কুজুমের মধো মধু 
আছে। মধু যেন কুমুম ভিন্ন আর কিছুতেই থাকিতে 
পারে না। কোন প্রমদ। সেই কুসুম মালায় সজ্জিত! 

হইয়াছে । এসম্থলে আরও একি বিষয় আপনাকে 
অনুমান করিয়া লইতে হইবে। মনে করুন, ফুল 

যেন অঙ্গনার অঙ্গ ভিন জগতে আর কোথাও নাই, 

এক্ষণে আপনি সেই সীমস্তিনীকে, “কুন্ুমািতে” 
বলিয়া সম্বোধন করিতে পারেন, তাহাতে কাহারো 

কোন আপত্তি নাই । কিন্ত, তাহ! বলিয়া যদি আদর 
পূর্বক তাহাকে “মধুষম্পন্নে” বলিয়া ডাকেন, তাহা 
কি একরূপ চলিতে পারে না? নেই রূপ গুণ রসের 
ধর্ম, তাহা যথার্থ কিন্ত, শব্দার্থ রসের অভিব্যঞ্জক, 
সুতরাং শব্দার্কে উপচার বশতঃং সগুণ বিশেষণের 

সহিত সংযুক্ত করা যাইতে পারে এরূপ আপত্তিও 

যুক্তি যুক্ত বলিয়া বোধ হয় না। দেখিতে হইবে তাহ! 
হইলে কাব্যের আত্মাম্বরপ পন্দার্থে রম আছে 



২৮ 

ফিপ্দারকপদি, বন খাকে উিয়ে সহয়বাতিয়েক 
ব্ফার়ালাডর,.(৩). গুণও জাই । - যদি-খাকে- তবে 

রস্যুক্ত ঙই কণ। বল! না হইল কেন 7". গুণ রস ভিঙ্ন 

সপর কোথাও অবশ্থিতি করে না; সুতরাং সণুধ 

হইতেই .সরনের উপলব্ধি: হইতেছে, ইহা বলাও 

রচিত নছে | কোন স্থানে প্রাণী "আছে, এই অর্থ 
প্রকাশ করিতে হইলে অমুঝ  স্থামে' শৌরধ্য "আছে 

এই: কথা বলাই.কি সঙ্গত? কখনই নহে । ইহ! 

নিতান্ত- ব্যবহায় ধিরুদ্ধ। পুর্ধে কুম্ুম লইয়া যে 
দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত ছট্টয়াছে তাহাও এই দোষে দৃষিত। 
যদি এপ বঙ্গেফষে, সগুণ বিশেষণ হইতে সরমেরও 

উপলদ্ধি হইতে পায়ে । কিন্ত, সরম বলিলে সগুণের 

(১)'এক্লে-রধাত্ব বিধেয়'। স্বর্থরূপগ্রামটিকা (গ্ষুদ্রগ্রামে) 
র বিশৃষ্ঠনে উদ্যম; আমার. এই ভূজ সমূহ রথা- ইহছাদিগের 
ফোন: প্রয়োঙ্গমীয়ত। ,দৃষট- হইতেছে না। এই ভাৰ প্রক'শ 

ক্রাই রথা শব্দ প্রয়োগের উদ্দেশ্য-তাহ। হইলে উহার প্রাধান্য 

স্পড় প্রতীয়মান হইতেছে, কিনতু বথোম্ছম এই রূপ সমাস 
করিয়। বলাতে সে প্রাধান্য খ|কিতেছে মা, স্ুতর1ং বিধেয়! 

বিমর্ম দোষ উপস্থিত হইল । আরও ছুইএকটী দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত 
হইতেছে) “রঙ্গণংস্যপিপুরঃ ্থাতুনালং রামানুদসয মে,” 
অর্থাৎ রামানুক্গ আমার সম্ুখে রাক্ষসগণ থাকিতে সমর্থ 
নছেঃ এখানে রামের প্রাধান্য থাকা আবশ্যক। কিন্তু 
রামামুজ এইরপ সমাস করিয়া বলায় সে প্রীধান্যের লোপ 

হযে উ্ক দোষ সংঘটিত হইয়াছে; রামের অনুজ (রাম- 
স্যাহুজনা) লিখিত ছলে তাহার পরিছা।র, হ্ইত। যুক্ত 

তঘত] ঝাথ। মুহর্তমপিসাুর” 

অর্থাৎ হেনাথ? পুর্বে সে (অভ্াগিনী) মৃুহ্্তমাত্রও- 
ভ্লোম। কর্তৃক অমুত্ঞ-ছিল। (অর্থাৎ মুক্ত ছিল..মা). অরিরড 
তোমার জহি, মুক্মিলিভ ছিল) এখানে "মুক্ত পদে উদ়্” 
দোষ উপস্থিত? $. নমুকা বলিংল উদ্ধা থাকিত্ত না, যে ছেতু 
তাহাতে ম ঞ. এর প্রাধান্য ম্পউ প্রতীয়মান হইত, এইরূপে, 

হের সমাস করিয়া বলায় সে প্রাধান্যের বিলোপ হইয়াছে। 

এাস্ছুলের ম ঞ এর প্রজা প্রতিষেধ ছওয়া উচিত' ছিল। 
কি াহ! দা হই 'পর্যাদাস হইয়াছে। এসমস্ধে আরও 
কিছু ব্লিষ্ার ছিস। /যানলয (তে: তাহা হইতৈ . বিক্রি হই 

খজঙ্য ৮১২৬ রিপর্কাদাসেরলক্ষরমাজ লিখিলাম। 

কাব্য লগা চাস! [চির জিন । 

জাগম বিযিতপ হইব ?:কোন কামিদীকে' পাধুছুজা 

বর়িছে বে: কুবি প্রভীতি- হয়. বটে "কিন্তু 
তাহাক্ষে “কুনুমভূবিত। সা মধুচক্ত। : অর্ধের 

উপলদ্ধি হয় ন! | | 

: কেননা মধু একমাত্র টিউন অসশ্থিতি করে 1. 

কিন্তু, সকল কুনুম মধু সম্পন্ন নহে । এই রূপ শৌর্য্য- 
মান প্রদেশ বলিলে প্রাণিমান প্রদেশ বুঝায় । 
কিন্ত প্রাণিমান বলিলেই শৌর্ধ্যমানের প্রতীতি 
হইতে পারেনা । এখানেও যদি সেই রূপ বল! 

যায় যে সগুণ শব্দেরন ও গুণ উভয়ই প্রাপ্ত হওয়া! 

যায় কিন্ত, সরনে একমাত্র রসযুখ্ডেরই অধিগম 'হইয়। 

থাকে । অতএব পগুণ নরসের প্রতিনিধি হইতে 

পারে না। এতষ্িবন্ধন সগুণ বলাই অভিগঞ্রেত । 

কিন্ত, তাহা ঠিক নহে । ইহারও প্রতিকুলে কিছু 

বক্তবা আছে। গ্লাও রন উভয় নহ একদা যু্ক 

ন। হইলে যে শব্দার্থাকাবা হইবেন। তাহা নহে । গুণ 

শব্দার্থকে কাব্য গ্ীদান করে একথা খ-লতা মাত্র ।« 

“অপ্রাধান/* বিধেষ্ধাত্র, প্রতিষেধে প্রধানতা | 
প্রসজ্য প্রতি সেধো২সে? ক্রিয়যাসহ যত্রনঞ.1, 

 শপ্রধানত্বং বিধের্যাত্র প্রতিষেধে ই প্রধানত।। 

পর্ধদাসঃ সবিজেয়ো ষত্রৌতর পদেন ন ঞ | 
: অর্থাৎ যেখানে বিধির অপ্রাধান্য ও প্রতিযেধের প্রাধা- 

ন্যতা এবং ক্রিয়ার সছিত ম এ. সংযুক্ত, ভাহাকে প্রসন্ধ্য গ্রত্ি- 

যেধ কছে। ইন্ছার বিপরীত পর্যযদাস পদবাচা।” 

(২) ন ঞ এর অর্থ ছয় প্রধ্ষার যথা -. 

” তৎ সাদৃশ্য মভাবশ্চ তদন্যত্বং তদপ্পতা। 

অপ্রাশস্তং বিরোধশ্চ ন এ. অর্থাঃ ষ্ট প্রকীর্তিতাঃ 
অর্থাৎ সাতৃশা, অভাব, ভিন্নতা, অপ্পতা' অপ্রশস্ততা, ও. 

বিরোধ ন এ. এর অর্থ এইছয় প্রকার। . দৃষ্টান্ত যখা--. 
ধন ব্রাহ্মণ, অন্রাক্মণ অর্থাৎ ্রাদ্ষণ সদৃশ + অপাপ ন্দর্থাৎ 

পাপের অসাব'; অদ্ট, ঘট ভিন ॥ অহুদর, কুশোদী, জকেশী 
অপ্রশন্ত কেশী; এবং অপুর, সুর বিরোধী। 

€৩)' তসত্বে তৎসন্থা, তদসত্বেতদ সত্ত্বা, অর্থাৎ তা 
থাকিলে ডাহা থাক তাস্ছা না থাকিলে গা না খাকা, হা 

: কেইন্ন্বয় বাতিরেফ কছে।- % 
৮, ৯ 



২য় বর্ধ, শিশির । ] 

ধে কাব্য কানন যে পরিমাণে গুণ নিচয়ের কোকিল 
আলাপনে মুখরিত তাহ! তত পবিত্রতাময়, তত 

সৌন্দর্ধ্যময়, ও তত পরিমাণে কাব্যের উচ্চগ্রামে 
অধিরূঢ, ইন! অবনত মস্তকে ম্বীকার করিতে প্রত্তৃত 

আছি। শব্দার্থ কাব্যের শরীর । রসাদ্দি আত্ম! (৪) 

গুণ সমূহ শৌর্ধ্যাদির তৃল্য। এবং অলঙ্কার বলয়া- 

দিবৎ ইহ পূর্ব হইতেই কথিত হইয়া আসিতেছে । 

এক্ষণে পাঠক মহাশয়ের বুঝিলেন যে “নগুণে 

শব্দার্থ” কাব্যের এরূপ লক্ষণ নিতান্ত অমুলক । 

অপিচ ইহাঁও প্রাতীতি হইবে যে, “অলঙ্ক তী 

পুনঃক্কাপি” অর্থাৎ উক্ত শব্দার্থে কোন কোন 

স্থলে অলঙ্ক,তি যুক্ত হয়না | এ নিয়মটাও সম্পর্ণ 

দোষানুবিদ্ধ, ইহার অর্থ এই যে মর্ধত্রই অলঙ্কার 

যুক্ত কখন কখন তৎশুন্য বা ঈষদলঙ্কার সম্পন্ন 

হিন্দ-প্রাসাছ 1 ২৯ 

হইলেও শব্দার্থকে কাব্য বলা খাইবে | কিন্তু, অল- 
ফ্কারও কাব্যের ধতৎকর্ষের কারণ ।-- শ্বরপ নহে। 

পাঠক মহাশয় | নিতান্ত বিরক্ত হইয়াছেন, হয়ত 
মনে মনে বলিতেছেন এ বহ্যারস্তা, এদীর্ঘ আড়ম্বর 
কেন? কাব্য কি এক কথায় বলিণে চলে না ?, 

আপনাদিশের নিকট আমার সানুনয়ে নিবেদন এই 
যে “নহি সুখ ছুঃখৈঃ বিনালভাতে, এইটী স্মরণ 

করিয়া কিঞিৎ ধৈর্ধ্যাবলম্বন করুন । কৌমুদীময়ী 
বিশাল পুর্ণিমাযামিনীতে অনুপম আনন্দ রমে হৃদয়ের 
শান্তিলাভ করিতে হইলে ঘনঘট! পুর্ণ নিবিড় তিমিরা- 

বত অমানিশিধিনীতে নিরানন্দ পাঠকের যন্্রণ! 

কিরূপ ভীষণ কিছুর্দিন অনুভব করা আবশ্যক । এ্র- 

ক্ষণে প্রতীতি হইবে “বাকাং রমাত্বকং কাব্যৎ,, রস- 
যুক্ত বাকাই কাব্য । ক্রমশঃ 

হিন্দু প্রাসাদ 
সময়ের পরিবর্থনে জন সাধারণ (শিক্ষিত 

অম্প্রদায়) অন্ুবনন্ধানে অগ্রমর হইয়াছেন। পঞ্চ- 

বিংশতি বতনর পুর্বে যে নব্যগণ গ্রাচীন হিম্দুর কথিত 

যেকোন বিষয় উপেক্ষা করিয়। বনিতেন । এক্ষণে 

সেগতি ফিরিয়াছে। মমাজ নংস্কারকগণ পৌরা- 
ণিক মতের গ্ঢ়তাৎপরধ্য 'আলোচন! পরায়ণ হইয়া 

ছেন। ডূবাল ও হন্টারের জীবনী পাঠ রাখিয়। বঙ্গীয় 

পাঠশালায় চরিতা্উক অধীত হইতেছে । এ মকল শুভ 

লক্ষণ ;_ এখন তুলনার কাল আপিয়াছে। পাশ্চাত্য 

মিলটন্ ও ভারতীয় ভান্রাচার্ধয একাননে বসিয়া- 

চ্ছন । হোমর, ঝাল্সিকি $ থিয়োডরপার্কার, চেতন্য । 

সক্রেষ্টীনত রামমোহন; সেকসপীয়র, কালিদান 

' পদবাচ্য হইতেছেন। 'মার্ডিত রুচির নহিত যাহ] 

(8) জ্ঞানই মমুয্যের আন, “ জ্ঞানাদ ভিন্ন নচা তির 

ভিন্ন ভিন্নঃ কথঞ্চনযূ॥ জানং পূর্ব্বাপরীভূতং সোহকমাত্তেতি 

কীর্তিতঃ 8 রি | 
ইতি বর্ধ্ব দর্শন সংগ্রহ 

ভাল তাহ৷ গ্রহণের কাল উপস্থিত । স্থপতি নিদ্যা- 
বশ্বন্ধে প্রাচীন হিন্দুগণ উন্নতির চরমসীমায় উপনীত 

হইয়াছিলেন | এই নিদযা যে কেবল কণতকঞ্চলি 

শান্ত্র-মধ্যে লিপিবদ্ধই ছিল তাহা নহে । ইলোরা ও 

হস্তীদ্বীপের গুহামন্দির এবং উত্তরপশ্চিম, পঞ্জাব, 

বোম্বাই, মান্্াজ গুদেশের মে সকল দেনগ্ানাদ 

অদ্যাপিও বর্তমান রহিয়াছে তাহাতেই হিন্দ শিল্প 
নৈপুণ্য বা কারুকার্যের পরাকাষ্ঠ। গ্রম।ণিত হইলে । 

আমর] চিত্তরঞ্রিণীতে ক্রমশং সেই নকলের গ্রতিরুতির 

সহিত অবতারণা করতঃ প্রাচীনপ্রিয় হিন্দু 

সম্ভানদিগকে উপহার দিব। প্রধানতঃ এই উদ্দেশ্য 

লইয়াই এই মচিত্রঞ্চতুপত্রিকার জন্ম পুর্ব পুরুমের 

অতীত গৌরবে ফাহারা আমোদিত হন, "ভাঙ্ছ।- 
রাই আমাদিগকে সহান্বভতি দেখাইবেন, হিচ্দুদিগের 

যদি কোন লিষয়ের বিশেষ গৌরব থাকে "তবে সে 

স্থপতি বিদ্যার । যাহার সাক্ষী গ্রাটীন জনপদ মাতে? 

অদ্যাপি বর্তমান রঠিয়াছে। রি 
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পূর্বো 
সংস্কৃত বা প্রারত ভাষায় কথাবার্তা কহিতেন, সেই 

জনাই সকল বিষয়ই দেব ভাষায় লিপিবদ্ধ ছিল, 

ফাজেই এক্ষণে তাহা! সকলের বোধসুলভ হইয়া 

উঠে ন1। এই সমস্ত বিষয়ে মূলের সহিত উপযো- 

মকল লোকই ( নারীঙ্গাতি পর্য্যন্ত ) 

গীতা আছে বলিয়াই আমর। সমুল অনুবাদ কালি 

করিলাম. 

অনুসঙ্গক্রমে পাঠকগণের নিকট একী নিবেদন 

আঁছে। একথা বল! পুনুরুক্তি মাত্র যে, কোন বিষয়েই 

গোড়ামী ভাল নহে । “মামাদের পূর্বের সব ভাল ছিল” 

যে' সকল সুরমিক 'বজবাসী? “প্রচার' করিয়। স্বৃতপ্রায় 

বাঙ্গালিকে 'নবজীবন' প্রদানে ব্ধপরিকর হইয়াছেন 

ভাহাদের জানা উচিত যে সময়ের পরিবর্তনের আত 

রোধ করা কাহারও বাধা নহে । আমরা তদেচ্ছা 

প্রণোদিত হইয়া এই প্রস্তাব লিখিতেছি কেহ যেন 

এরূপ শীমাংসা.ন। করেন | ফলতঃ যাঁহ। ভাল অবশ্যই 

গ্রহণীয়। 

এস্থলে ইহ! উল্লেখ প্রয়োজন যে প্রস্তাবিত 

“হিম্দুপ্রাসদ” জ্যোতিষ-প্রকাশ যন্ত্াধাক্ষ জীযুক্ত 

রমিক মোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রকাশিত 

“অ৪|দশ পুরাণ” গ্রন্থ হইতে গ্রহণ করিয়া কৃতজ্ঞতা 

স্বীকার করিতেছি । এ সথন্ধে বিভৃত বিবরণ যাহার! 
জানিতে ইচ্ছক হইবেন তাহার “গরুড় পুরাণ” পাঠ 

করিলেই নবিশেষ জানিতে পারিবেন | অনেক কারণে 

অনা আমর। কিয়দংশ নমুন। মাত্র দিয়! ক্ষান্ত থাকিব, 

চিত্তরপ্লিনী-পাঠকবর্গের অনুরাগ দেখিলে এরপ 
আলোচনায় পুনঃ প্রত হওয়া যাইবে । 

“শ্থুত কহিলেন । : হে শৌনক! দেব-প্রাসাদের 
লক্ষণ ও অতরিম্মাণ-প্রথালী বলিব, শ্রাবণ কর! যে 

স্থানে প্রাসাদ নিপ্মাণ করিতে হইবে, সেই স্থানকে 

হু্ত-উবাচ। “প্রীসাদগানাং লক্ষণঞ্চ বক্ষে শোঁদক! 
তচ্ছং11 চতযতি পথং কত্ধা দিধিদিস্ফুপলক্ষিতং ॥ 

চিযজিদী।] 

সমচতৃক্ষো1ণ সমচতুরশ্র করিয়! তাহাকে চতুঃবষ্টি ভাগে 
বিভক্ত করিতে হইবে । এই রূপে ভাগ করিতে 

হইবে যে, বিভক্ত স্থান গুলিও ত্বেন সমচতুক্ষোণ হয়। 
ইহাতে এ ক্ষেত্রষটী চতুঃষষ্টি পদবিশিষ্ট হইবে। 
দেব- প্রাসাদের চতুগ্দিকে সমচতুরজ্র দ্বাদশটা দ্বার 
করিতে হইবে । চতুঃফটি পদ, বিভক্ত ক্ষেত্রের বহিঃন্থ 
অগ্রাবিংশতি পঙ্দ ও তদন্তর্বত্তী বিংশতিপদ, এই 
অষ্টচত্বারিংশৎ পদে মন্দিরের ভিত্তি নির্ঘা৭ করিবে । 
মন্দিরের উচ্চতার পরিমাণ কথিত হুইতেছে। ভূমি 

হইতে গৃহতল পর্য্যন্ত যে উচ্চতা তাহাকে জজ 

কহে | জঙ্ঘার (পৌতার ) উচ্চতার পরিমাণ যত, 

তদূদ্ধে তাহার দ্বিগুণ প্রাসাদের উচ্চতার পরি- 
মাণ হইবে। এবং প্রাসাদগভের (মেজের) বিস্তার 
পরিমাণ যত, তথ্পরিমাণে শুকাি। অর্থাৎ শিখরের 

চুড়ার মুল (বঙ্গিয়াদ) করিবে | অজ্বি। শব্দের 

অর্থ বনিয়াদ। গ্রকচড় মন্দির স্থলে এইব্ূপ পরিমাণু 

জানিবে | ত্রিচুড় কিন্বা পঞ্চচুড় মন্দির নির্মাণে 

গির্ভবিস্তার পরিমাণের ত্রিভাগ কিম্বা পঞ্চভাগ পরি- 
মাণে চুড়ার বনিয়াদ করিবে । শিখর দেশে যে 

চতুফোণং চতুর্ভিশ্চ দ্বারাণি হুর্য্য সংখ্যয়! । 
চত্বারিংশাংউভিশ্চৈব ভিত্তীনাং কণ্পন। ভবেৎ ॥ 
উ্ধিক্ষেত্রসম। জঙব। তদৃর্ধে দ্বিওণৎ ভবেত। 

গর্ভবিস্তার বিস্তীর্ঘা শুকাতিবশ্ঠ বিধীয়তে ॥ 
তত্রি ভাগেন কর্তবাঃ পঞ্চ ভাগেন বা পুনঃ। 

নির্গমন্ত শুকাঙ্যেশ্চ উদ্দ্রায়ঃ শিখরার্ধণাঃ॥ 

চতুর্ধা শিখরং তব, ভ্রিভাগে বেদি বন্ধনং। 
চতুর্থে পু্রস্যৈব কণ্ঠমামলসাধন:ং ॥ 7 (১-৬) 
« অথবাপি সমং বাস্তং ₹ত্ব। ষোড়শ ভাগিকং 

তস্য মধ্যে চতুর্ভাগ মাদো শীর্ভভু কারয়েৎ ॥. 
ভাগদ্বাদ শিকাং ভিত্তিং ততন্ত পরিকল্পয়েং। 
চতুর্ডাগেদ ভিতীন। মুদ্ছায় সাৎ প্রযানতঃ ॥ 

দ্বিগুণঃ শিখরোদ্ছায়ো ভিভএচ্ছয়াচ্চ মানতঃ। 

শিখরার্ধস্য চার্েন বিধেয়াস্ব | এদকদিণাঃ৪ ্ 



২য় বর্ষ? শিশির, ] 

স্বার করিবে, ভাছার উচ্চতার পরিমাণ শিখর পরি- 
মাণের অর্ধ হইবে । শিখরের উচ্চতার পরিমাণকে 
চারিভাগ্গে বিভক্ত করিয়! তাহার তিনভাগে শিখরের 
বেদি ও চতুর্থভাগে কণ্ঠ করিবে । (১--১) 

“প্রকান্তরে প্রানাদ নির্মাণ প্রণালী এই । বাস্ত 
ক্ষেত্রকে যোড়শ ভাগে বিভক্ত করিয়। তাহার মধাগত 

চতুর্ভাগ মন্দিরের গর্ভ করিবে । বাহিরের দ্বাদশ- 
ভাগে ভিত্তি কল্পনা করিতে হইবে। ক্ষেত্রের 

চতুর্থ ভাগের যত পরিমাণ হইবে, ভিত্তির উচ্চতার 

পরিমাণ তত হইবে । ভিত্তির উচ্চতার পরিমাণের 

দ্বিগুণ পরিমাণে শিখরের উচ্চতা করিবে। 

মন্দিরের চতুর্দিকে শিখরে উষতার চতুর্থাংশ 
পরিমাণে বিস্তৃত প্রদক্ষিণার্থ রক. রাখিবে। 
গ্লেবপ্রানাদের চতুর্দিকেই নির্গম ও প্রবেশার্খ দ্বার 
করিতে ছইবে। মন্দির মধ্যে চারিভাগ ও সম্মখে 

এক ভাগ, এই পঞ্চ ভাগকে গর্ভমান বলে । পুনর্ধার 

এক ভাগ গ্রহণ করিয়া নির্গনার্থ ঘার করিবে । গর্ভ 
স্থানের সমসূত্রে অগ্রভাগে মণ্ডপের বম্মখ স্থান 

হইবে । যে নকল প্রানাদ লক্ষণ কথিত হইল; ইহা 
সামান্য লক্ষণ বলিয়! জানিবে। ইহ ভিন্ন স্বেচ্ছা- 

নুনারে মঠ রথ।কার প্রভৃতি নানাবিধ আকারের 

দেবমন্দিরকরিতে পারে |” (4+--১১) 
. আনন্তর লিঙ্ক পরিমাণ বলিব | লিঙ্গের যত পরি- 

ঘাণ, পীঠের পরিমাণও তত হইবে, হে শৌনক ! 
পীঠ পরিমাণের দিগুণ করিয়া চতুর্দিকে পীঠ, গর্ভ 
করিবে । পাঠ, গর্ভের যে পরিমাণ হইবে, সেই পরি- 

মাণে ভিত্তি ও বিস্তারের অর্ধ পরিমাণে জঙ্জ! করিবে। 
॥ হে শৌনক ! অল্বার ছিগুণ ' পরিমাণে শিখর এবং 

চতুর্দিক্ষু তথ! জেয়ে। নির্গমন্ত তথা বুষৈঃ। 
পঞ্চভাথেন সংভজ্য গর্ভমানং বিচক্ষণ; ॥ 

ভাখমেকং গৃহীত! তু নির্থমং কপ্পয়েত পুন 
ধার্ডসথত্র সমোভগাদগ্রতে। মুখমণ্ডপঃ। 
এতৎ সামান্য মুদ্দিউং প্রাসাদসাহি লক্ষগং (১১) 

.গলিম্বমান মথে। বক্ষে 'পীঠোলিছগ মভবেৎ। 

হিখু-প্রাসাদ ৩১ 

পীঠ. ও গর্ভ এই উভয়ের অস্তয় পরিমাণ যত হইবে, 
তৎপরিমাণে শিখরের বনিয়াদ কয়া বিধেয়। দ্বার 

পরিমাণ পূর্ব করিবে | এই রূপে লিঙ্ষ পরিমাণ 
কথিত হুইল, এইক্ষণ দ্বার পগ্গিমাণ কাধিত হুই- 
তেছে। ১৪। 

“প্রাসাদ সীমার চারিছস্ড অন্তরে বাণ্ত- 
ক্ষেত্রের অই্টম ভাগে বর্্দগির হইবে। অভ্মি (বনিয়াদ) 
প্রভৃতির বিষয় প্রাসাদবর্ণন স্থলে সবিশেষ বর্শিত 

হইয়াছে; বহিষ্ধার মন্দিরছারের দ্বিগুণ অথবা ইচ্ছানু- 

নারে বথানস্তব করিবে ।৮(১৫) 

বহিদ্রারের পীঠ, অর্থাৎ কপাট সঙচ্ছিদ্র করা 
বিধেয়। দ্বায়ের অন্ধ পরিমাণে দ্বারের শেষ ভিত্তি 

করিতে হইবে । বহিঘ্বারের বিস্তার পরিমাণ যত 
হইবে, তাহার জঞ্জাও তত পরিমাণ বিশিষ্ট হওয়া 
আবশ্যক । জঙ্া যত উচ্চ হইবে, শিখর (চুড়া) 
তাহার দ্বিগুণ উচ্চ হইবে । প্রাসাদ শিখরের অভিয। 

(বনিয়াদ) ও দ্বারের উচ্চতার্দি যেরপ কথিত হই- 

য়াছে, দ্বার শিখরের অজ্ভি। ও উচ্চতাদিও তদ্ধেপ 
করিতে হইবে । মণ্ডপের পরিমাণার্দি কথিত হইল, 

এইক্ষণ তাহার স্বরূপ বলিতেছি | (১৭) 

প্রাসাদ ক্ষেত্রের বহিভাগের বিবরণ কথিত হুই- 
তেছে। দেবপ্রামাদে নর্বদা দেবগণ বিদ্যবান 

বিগণেন ভবেদগর্ভঃ সমস্তাচ্ছেনিক ফ্রবং। 
তদ্বিধাচ ভবেভিত্তির্জাঙব। তদ্িন্তরার্ধগ। (১২) 

দ্বিগণং শিখরং প্রোক্তং জঙ্দায়। শ্ৈবশেঠনক। 
পীঠগর্ভাবরং কর্থ তগ্যানেন শুকাডিয,কাং ॥ 
নির্খমন্ত সমাখ্যাতঃ শেষং পূর্ববদেবতু । 

লিঙ্গমানঃ স্তোহে)ষ দ্বারমান যথোচ)তে | 

করাগ্রাং বেদবৎ কৃত্বা দ্বারংতাগাউীমং ভবেৎ। 

বিস্তরেণ সমাখ্যাতং দ্বিগুণং শেচ্ছয়াতবেৎ॥ 

দ্বারবৎ পীঠমধ্যে তু শেবং শুযিরকংভবেৎ। 

পাদিকংশেবিকৎ তিত্বিদ্বারার্েন পরিগ্রছাৎ ॥, 



৩২. বিদু-প্রাসাহ। 

আছেন। পূর্বোক্ত প্রকারে দেবমপ্দির প্রস্তুত করিয়া 
নিশ্বলিখিত প্রগালীতে বাহাভাগ নির্মাণ করিবে। 
প্রাসাদের চতুর্দিকে তাহার চতুর্থাংশ বিস্তীর্ণ নেমি 
অর্থাৎ জল নিগমার্ধ পয়ঃপ্রণাণী করিবে । এ নেমি 
রতাকার হইবে । নেমির গর্ভ পরিমাণ বিস্তারের 
দ্বিগুণ কর! বিধেয়, গর্ভ পরিমাণ যত হুইবে, নেমির 
ভিত্তি পরিমাণও তত হইবে, এবং শিখর পরিমাণও 
তাহার দ্বিগুণ কর! কর্তব্য । (১৯) 
১৪ । বাস্তর পুরোভাগে দেবালয়, অগ্িকোণে 

পাকশালা, পূর্ব দিকে প্রাবেশ ও নির্গমণ পথ এবং যাগ 
মণ্ডপ, ঈশান কোণে পউবন্ত্র সংযুক্ত গন্ধ পুষ্পালয়, 
উত্তরদিকে ভাগার গৃহ, বায়, কোণে গোশালা, পশ্চিম 
দিকে বাতায়ন যুক্ত জলাগার, নৈখখত কোণে সমিধ 
কুণ। ও কাষ্ঠের গৃহ, এবং অস্ত্রশালা, এবং দক্ষিণ দিকে 
মনোহর অতিথিশাল! প্রস্তুত করিবে, এ গৃহে শয্যা- 
আনন, পাছুকা, জল, অগ্নি, দীপ ও উপযুক্ত ভূত্য 
রাখিবে | (১৪--১৭)। 

গৃহ কলের অবকাশস্থান সজল কদলী বক্ষ ও 
পঞ্চবর্ণ কুনুমন্বারা শোভিত করিতে হইবে, ১৮। 

ভ্বিত্তার সমাজভঘ। শিখরং দ্বিউণং ভবে । 
শুকাতিয, পুর্ব জজেয়া নির্গমোদ্ধবীয়কংভবেৎ ॥ 
উদ্তং মণ্ডপ মানস্তং শ্বরূপং চাপরংবদ। 
ত্ধেদং কারয়েৎ ক্ষেত্রংসত্ত্র তিউস্তি দেবতাঃ। 
ইন্থংকতেন মানেন বাহাভাগ বিনির্তং ॥ 
নেমিঃ পাদেন বিস্তীর্ণ প্রাসাদলা সমস্ততঃ। 
গর্ভভুদ্ধিগুগং কুর্যযানেম্যামানং সবে দিছ। 
সএব ডিত্বতেকৎসেধে। শিখয়োদ্বিণোষতঃ ॥ ১৯। 

১৪। জ্ারেজাঃ পুরতঃ কার্ষ্যোদিশ্যায়েফ্যাংমহাননং । 
(দ্প) কপিনির্গামনে যেন পু্বতঃ সত্রমণ্ডপং ॥ 
গন্ধ পুষ্প গৃহুংকার্ধ্য মৈশান্যাং পট্টসংবুতং | 
ভাগ্াগারগ্চ কোঁবের্ষো!ং শোষ্ঠাগারঞ্চবায়বে। 
উদ্গাজয়ং বারুণ্যাং বাতায়ন লমস্থিতং। 
সমিৎকুশেদ্ধম্থানমাক্গ ধানাঞ্চ নৈর্ধতে ॥ 
জভ্যাগতাযা়ং নমঃ, লশষ্যাসন পাহ্কং। 

[ চ্তিরঙ্লিনী। ] 

বাস্ধ মণ্ডলের বহির্দেশে চতুর্দিকে প্রাচীর নির্মাণ 
করিবে, ইহা উর্ধে, পঞ্চহত্ত পরিমিত হইবে । এই 
রূপে বিষ গৃহও নির্্াণ করিবে, ইহার চছুঃপার্খে 
বন ও উপবন দ্বার শোভিত করিতে হইবে, ১৯। 

প্রাসাদের খাতে সমস্থনে নানাবর্ণে চিত্রিত লত৷ 
অঙ্কিত করিবে। এঁ লতার কোন পরিমাণ নাই। 
যে রূপে স্বদ্বশ্য হয় সেই রূপে চিত্রিত করিয়৷ বিষম 
রেখায় বিভূষিত করিতে হইবে । (৩৪)” 

দেবপ্রালাদের অগ্রভাগে সেই সেই দেবত'র 
বাহন স্বাপনার্থ অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র মন্দির নির্শ্ণ 
করিবে । দেব বা্টীর দ্বার প্রদেশে নাট)শলা প্রস্তুত 
করিবে (৪১) 

দেবপ্রাসাদের পুর্বাদি চতুর্দিকে ও ঈশানাদি 
চতুক্ষোণে পৃথক পৃথক ঘ্বারপালগণের মন্দির করিতে 
হইবে, (৪২) 

দেব প্রানাদের কিঞিৎ দুরে দেবালয়স্থ উপজশীবি- 
গণের আবাসার্থ মই নির্মাণ করিবে, দেব মন্দিরের * 
চতুর্দিকে ফল, পুষ্প, জলাশয়, ও সমধ্ষিত লতা! প্রতান- 
বিশিষ্ট প্রাবরণ ঘ।রা বেই্টন করিতে হইবে । (৪৩) 

(ক্রমশঃ) 

তোয়াগ্নি দীপ স্গু তৈর্যুক্তং দক্ষিণতো! ভবেৎ ॥ 
১1 থৃষাস্ত রাণি সর্ব্বাণি সজলৈঃ কদলী গৃহৈঃ। 

পঞ্চ বণৈ্চি কুহু 'মঃ শোভিতানি প্রকষ্পয়েৎ ॥ 
প্রাকারান্তঘবহির্দদ্যাৎ পঞ্চহস্ত গ্রামার্ণতঃ । 
এবং বিষ শ্রমং কুর্য্যাদ্বনৈশ্চোপবর্নৈযৃতত ॥ 
প্রাসাদে মঞ্জরী কার্ধ্যা চিত্রা ব্ষিম ভূমিকা। 
পরিমাণ বিরোধেন রেখ] বৈষম্য ভূষিতা ॥ 
“ পুরতো! বাহুনানাঞ্চ কর্তবা। লঘুমণ্ডপাঃ। 
নাটা শালাচ কর্তবা! দ্বার দেশ সমাশয়। ॥ 
প্রাসাদে দেবভান!ধ; কার্না। দিক্ষু বিদিক্ষ পি । 
সবার পালাস্চ কর্তৃব্যা মুখা। খাত্বা! পৃথক পৃথক ॥ 
কিঞিদ দুরতঃ কার্য! মঠা স্তত্রোপভীবিনাং । 
প্রারহা জগন্বী কা্য। ফল পুষ্প অলান্বিত। & . 

»*. ক্রেষণঃ 



তাড়িত বিদ্য || 

( পুর্ধ গ্রকাশিতেরপর ) 

৮  দূরাহবান ব। দুরোত্তেজন।। * ৃ ৃ 
দু যদি খ অপরিচালক হয়, তবে এতদ্ত|ড়িত 

পুর্বে উল্লিখিত হইয়াছে ষে সমজাতীয় তাড়িত দ্রবের নহজ সঞ্চালনাভাব নিবন্ধন, বিশ্লেষণ, নিরস্ত 

পরস্পরকে প্রক্ষেপণ, ও ভিন্নজাতীয় তাড়িত পর- | থাকায়, ই! তাড়িত পূর্ণ কএর. আকর্ষণ বিয়োজন 

স্পরকে আকষণ করে । এখন একটা সংরক্ষিত ণ' মতেেও সাম্যাবস্থায় অবশ্থিত থাকে । খ, পরিচালক 

তাড়িত পুর্ণ পরিচালক, ক,অপর সংরক্ষিত সাম্যভা- হইলেই ইহার তাড়িত দ্রবের স্বাধীন সধ্াালন বশতঃ 

বাপন্ন পরিচালক, খ সমীপে আনয়ন করিলে কিরূপ | বিপরীত জাতীয় তাড়িত কএর নরিঠিত প্রান্তে আৰু 

হঘটিত হয় দেখ। যাউক। পুর্বে উক্ত হইয়াছে | ও সমজাতীয় দূরশ্থ প্রান্তে অপগারিত হয়। এই 

য়ে সাম্যভাবাপন্ন পদার্থে উভয় জাতীয় তাড়িত | গ্রকার কোন তাড়িত পূর্ণ পদার্থ অপর দরবন্তা বা 

সম্মিলিত অবস্থায় অবস্থিত থাকে । মনে করুন প্রস্তা- নন্নিহিত অথচ অসংস্পৃষ্ট পদার্থের ক্বাভাবিক তাড়ি 
বিত ক পরিচালক পুষ্টতাঁড়িত পূর্ণ; ইহ। লাম্যভাবা- | তের উপর যে কার্ধ্য প্রকাশ করে তাছগাকে তাড়িত, 
পন্ন + খ. পরিচাঁলক সপ্গিধানে আনয়ন করিলে, তদীয় | দুরাহ্বান কহা যায় । ছা অনেকাংশে চুম্বক ধর্মাক্রান্ত 

সম্মিলিত 'ভাড়িত ভ্রবের $ বিশ্লেষণ-উৎপাদ্দন করিয়। | প্রব্যে প্রকাশিত ক্রিয়ার অন্ুরূপঃ--অর্থাৎ চুছরের | 

ভিন্ন জাতীয় বা ক্ষীণতাড়িত আকধণ এবং সমজাতীয় | কোন কেন্দু এক খণ্ড লৌহ মমীপে আনয়ন করিলে 

বা পুষ্টতাড়িত প্রক্ষেপণ করে? সুতরাং খ এর, ক ইছার স্বাভাবিক চৌম্বক দ্রবে সমস্ভুত ফল সদৃশ. 

পরিচালক বিকিনি প্রান্ত ক্ষীণ? ও দুরস্ত পরান পু ঘুরাহ্বানের পরীক্ষা লন্ধ ফল ।-_-কখ, ক।খ। ও ক॥ 
ফিত ্  হয়, নি? শখ ॥ (িন্টী বিশ্ষফলারুত তাত চঙ্গী, কাচন্তন্োপরি 

্ সংরক্ষিত করিয়া রি পুতোর, পরা সরি 

এ টড গর বাকএাে 
88০০: -1-158- 1. অহ লহ. 0. দিলে বানি চপ, 



৩৪ 

এর একী পরিচালক দণ্ডোপরি; এক একটা কাষ্ঠময় 

বর্ত,ল, তার বা অন্যবিধ পরিচালক দ্বারা লম্বমান কর! 
স্বউক। চঙ্গীত্রয় পরস্পর লম্বালস্বিভাবে একই খু 
রেখায় প্রান্তে প্রান্তে একটী অপরটীকে সংস্পর্শ না 
করে। এরপে যেন সন্নিবেশিত কর। হয় (প্রথমচিত্র)। 

এখন পুষ্টতাড়িত পুর্ণ গ পরিচালক, কখ চোঙ্ 
সমীপে আনয়ন করিলে গ এর পুষ্টতাড়িত কখ এর 

স্বাভাবিক তাড়িতের নিঙ্লেষণ সম্পাদন করিয়া তৎ- 
সরিহিত ক প্রান্তে ক্ষীণতাড়িত আকর্ষণ এবং দুরন্ খ 
প্রান্তে পুষ্ট তাড়িত অপনারণ করে; কখ চোঙ্গের খ 

প্রান্তে সংশৃহীত পুষ্টতাঁড়িত দুরাহ্বান মাহাত্মে এইরূপ 
ক। খ। চোঙ্গের শ্বাভাবিক তাড়িত পৃথক করিয়া 

তত্রতা ক্ষীণতাড়িত খ এর সন্নিহিত ক। প্রান্তে আক- 

ধগ এবং পুষ্টতাড়িত খ। দৃরস্থ প্রান্তে দূরীকরণ করে, 
তক্রপ খ। প্রান্তে সংগৃহীত পুষ্ট তাড়িত ক॥খ॥ 
চোক্গের স্বাভাবিক তাড়িতের পার্থক্য জন্মাইয়। তত্রত্য 

ক্গীণতাড়িত এতদ্ সমীপস্থ ক। প্রান্তে আকষ ৭ ও পুষ্ঠ 
তাড়িত প্রান্তে দৃরস্থ গ্রাক্ষেপণ করে । চিত্রে «ধন চি 

পুষ্ট তাড়িত ও-_খণচিহ্ন ক্ষীণতাড়িত জ্ঞাপকরূপে প্রকা- 

শিত হুইল । উভয় জাতীয় তাড়িতের বণ্টন লম্ঘমান 

বর্ত,ল চয়ে প্রদ শিত হইবে, প্রত্যেক সমঞ্জাতীয় তাড়ি- 

তাপক্ন লঘু কাণ্ঠরময় বর্তল তাদুশাবস্থ অবলম্ব দণ্ড 

কর্তক প্রক্ষেপিত হইতেছে পরিলক্ষিত হুইবে। 
এখন এই পরীক্ষণটী কিয়ৎ পরিমাণে পরিবর্তন 

করিয়। নিষ্পর করা যাউক। 

কখ,ও ক। খ। চোজছয়ের প্রান্তস্ ধাতুময় দণ্ড ও 

তদবলদ্বিত দারুময় বর্ত,লচয় উহ! হইতে 'গৃখক করুন, 

পরে চোক্ষয়ের খ ও ক। প্রান্তদয় সংস্পৃষ্টভাবে সাক্স- 
বেশন করতঃ এতদূভয়কে কার্মযতঃ একই চোঙ্গের 
সুল্য করিয়া গ তাড়িত পুর্ণ পরিচালক সমীপে সংন্থা- 
পন করান ।-. দূরাহ্বান- কিয়া মাহাক্সেযে গএর পুষ্ট 
স্ীড়িত কখ যুক্ত চোক্ষের শ্বাভাবিক ভাড়িতের 
-বিক্লের জঙ্মাইয়া তীর ক্ষীণ তাড়িত সঙ্গিহিত ক প্রান্তে 
'আকধ ও পুর ভাড়িত দূর্গ খ। প্রানে অপসারণ 

ভাড়িত বিদ্যা [২য়বর্ষ, বসন্ত । 

কয়ে। এখন সংযুক্ত চোঙ্গদ্বয় পৃথক করিলে গ 
পরিচালক সমীপন্থ কখ চোট ক্ষীণ ও তদ্দ রন্থ ক। 
খ। চোঙ্গটা পু তাড়িত পরিপূর্ণ পরিলক্ষিত হইবে। 
পুর্বা বর্ণিত তাড়িত দ্লোলক দ্বারা ইহা প্রতাক্ষীতৃত করা 
যাইতে পারেঃ__রেশমী বন্ত্র-সংঘর্ষণে উত্তেজিত কাচ- 
দণ্ু-সংস্পর্শে পুষ্ট তাড়িত গুণবিশি দোলক বর্তুল ক। 
খ। চোঙ্গ সমীপে আনয়ন করিলে তৎকর্তৃক প্রক্ষে- 
পিত এবং ক খ চোঙ্গ সমীপে আনয়ন করিলে 

তদভিমুখে আকুষ্ট হয়। এতদ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান 

হইতেছে যে দুরাঙ্বান ক্রিম্না গুভাবে সংযুক্ত চো্গ- 
দ্বয়ের ক খ চোঙ্ষস্্ীতে ক্ষীণ ও ক। খ। চোঙ্গটীতে 
পুষ্ট তাড়িত অবস্ষিতি করে । 

একটী সহজ পরীক্ষায় তাড়িত দুরাহ্বানের কার্য 
'প্রদশিত হইতে পারে £_মনে করুন কাচময় ছকে 

একটী ধাতব অঙ্গুরীয় নিবদ্ধ এবং এই অঙ্কুরীয়ক হইতে 
দুটা লঘু কাষ্ঠনির্ষ্িত ক্ষু্র বর্তল নুস্মতারে এর” 
উদ্ধাধোভাবে * লঙ্কান যেন দোলায়মান কালে উভয়ে 

পরস্পর সংস্পৃষ্ঠ থাকে । এইক্ষণ একটী পুষ্ট তাড়িত 
পূর্ণ ধাতুময় বর্ত,ল প্রস্তাবিত অন্গুরীয়কের ৮1১, ই 
উপরে আনয়ন করিলে তৎক্ষণাৎ কাষ্ঠময় বর্ত,লদয় 
পরস্পরকে প্রক্ষেপণ করে; আর যতই ধাতুময় 

বর্ত,লটী উত্তরোত্তর অঙ্গুরীয়কের সমীপে আনা যায় 
ততই বর্তলদ্বর অধিকতর দুরীক্কুত হইতে থাকে; 

পক্ষান্তরে ধাতুময় বর্ত,লটী ক্রমশঃ অঙ্গুরীয়ক হইতে 
উদ্ধে উত্তোলন করিলে বর্ত লট ক্রমে পরস্পর মরি- 
হিত হইত্তে থাকে এবং ধাতব বর্তূলটা একেবারে 

স্থানান্তরিত করিলে বর্ত,লদ্বয় অঙ্গুরীয়কের নিন্নদেশে 
পুর্ববৎ সংস্পুষ্টভাবে ল্ঘমান হয় । 

সর্বাবন্থাতেই তাড়িত-পুর্ণ পদার্থের সন্নিকর্ষ মা- 
হাতে ষে পরিচালকের তাড়িতভাব পরিবর্তিত হয় 
তাহা, তাড়িতাপন্ন পদার্থ ্থানাস্তরিত করিবামাত্রেই 
আদির্ তাড়িতভাব পুনঃ প্রা হয়? অপিচ উদ্বে্গক 
তাড়িত--গুণ-বিশিই পদার্থ যেরূপ মীজং বা ঃদীরে 
788০6 টি 
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ধীরে স্থানাস্তরিত করা যায়,তদ্রপ পরিচালক ক্ষণমাত্র 

বা ক্রমে ক্রমে এই পুর্বাবন্থা পুনঃ প্রাপ্ত হয় ॥ . 

আকন্সিক দূরাহ্বান ক্রিয়ার ফল।__ 
এতন্দারা প্রতীয়মান হইতেছে যে পরিচালক 

পদার্থের তাড়িতের রদ্ধি বা হাম ব্যতিরেকে, তদীয় 

তাড়িত-ভাবের আকন্মিক ও প্রবল পরিবর্তন হইতে 

পারে । দুরাহ্বান ক্রিয়া আরম্ভের পুর্বে ও ইহ! স্থগিত 

»ইবার পর, পরিচালকের তাড়িত পরিমাণ একই 

থাকে ; তথাপি উপাদানভূত্ত তাড়িত দ্রবদ্ধয়ের বিশ্লে- 

যণ ও পুনর্দিলনে এবং এতভ্যান্তরে ইহার নানাধিক 

আকন্মিক গতিবিধিতে অত্যন্ডত বাহ্যবল-নমন্থিত 

কার্য নিষ্পন্ন হয়। ক্ষীণ পরিচালক নিচয়ে তাহা 

বিশেষরূপে পরিলক্ষিত হয়; সেহেতু ইহ! দ্রবদ্বয়ের 
পুনর্িলনে নানাধিক বাধকতা জন্মায়। এতদ্ দৃষ্টাস্ত- 

চয় £__ প্রথমতঃ ভেক শরীরে ।--একটী ভেক ধাতুময় 

তার যোগে কোন বংরক্ষিত পরিচালকের নহিত 

লম্ব মান রাখিয়া, ইহাকে নংস্পর্শ ন| করে এবপ ভাবে 
একটা পুষ্ট তাড়িত-পুর্থ ধাতুদয় বর্ত,ল তারন্পে আন- 

য়ন করিলে পূর্বোক্ত দুরাহ্বান ভরিয়া সংঘটিত হয় 

ভক হইতে পুষ্ট ভাড়িত সংরক্ষিত পরিচালক তি মুখে 

দর ও ক্ষীণত|ড়িত বর্ত,লাভিমুখে আকৃষ্ট হয় ॥ 
তদ্ধেু ভেকৃশরীর ক্ষীণ তাড়িতাপন্ন হইয়া উঠে, 

কিন্তু একার্য্যটী তাড়িতপূর্ণ বর্ত,লের সামীপ্য নিবন্ধন 

ধীরে ধীরে সংঘটিত হয় বলিয়া ইহাতে কোন প্রতাক্ষ 

বাহ্যবল-নমন্বিত ফল উপলব্ধি হয় না। 

যদি বর্তল্ী সবত্তিকার সহিত পরিচালক সংযোগে 

তাড়িত বিমোচিতক্* কর। যায় তবে তৎক্ষণাৎ ভেক 

শরীর ও তদ্সংযুক্ত সংরক্ষিত পরিচালকের মধ্যে 

তাড়িত দ্রবছয়ের পুনর্ষ্িলন বা,প্রত্যাকর্ষণ সংঘটিত 

হয় অর্থাৎ পরিচালক হইতে পুষ্ট তাড়িত ও ভেক 

শরীর হইতে ক্ষীণ তাড়িত পরল্পর আকষ ণমাহাত্যে 

পুনর্টিলন জন্য ধাবিত হয়। তাড়িত দ্রবের এই 

আকম্মিক গতিতে তেকের অঙ্গ সমূহে কম্পন ব! 

' খে্ঠান উপশ্থিত হয়। দ্বিতীয়তঃ মনুষ্য দেহে ।-_ 

* 10180027256, 

তাড়িত বিদা।। 

.বদ্দি কোন ব্যক্তি প্রবলরূপে তাড়িতপুণ কোন 

বহৎপরিচালক সমীপে দণ্ডায়মান থাকে, তাহা হইলে 

সে এই পরিচালকের অকন্মাৎ তাড়িত বিমোচন হওন 

কালীন একবিধ, ত্রাসাবেশ অনুভব করে যেহেতু 
উলিখিত ব্যক্তির শরীরস্থ তাড়িত দ্রবন্ধয় পরিচালকের 
দবরাহ্বান ক্রিয়াবশতঃ পূর্বে, বিষ্টি হয়, পরে ইহা 
অকল্মাৎ পুরর্শিলন হওনকালে এই ত্রাসাবেশ সমুৎ- 
পাদন করে। 

দুরাহ্বানে তাড়িত আবিভাঁব।-তাড়িতাপন্ন দ্র- 
ব্যের তাড়িতের কোন হা'স বা বৃদ্ধি ব্যতিরেকে কোন 

পরিচালক দুরাহ্বান ক্বিয়াবলে তাড়িত পূর্ণ কর! 

যাইতে পারে । এজন্য যে পরিচালক তাড়িত পুর্ণ" 

করিতে ইচ্ছা হয়, তাহ! কাচ স্তপ্তোপরি সংরক্ষিত 
করিয়া ধাতুশৃত্খল দ্বার! মৃত্তিকার সহিত সংযুক্ত কর। 
যদি পুষ্ট তাড়িত পূর্ণ করিতে হয় তবে প্রবলরূপে 
ক্ষীণ তাড়িত পূর্ণ কোন পদার্থ পরিচালক সংস্পর্শ না 
করিয়া তৎনন্লিধানে আনীত হউক। পর্ধবর্ণিত মূল- 
তত্বানুসারে প“রচালকের ক্ষীণ তাড়িত শৃক্জখলযোগে 

মৃত্তিকায় দূরীকুত এবং ম্বভিকা হইতে পুষ্ট তাডিত 

পরিচালকে আকুষ্ট হয় । প্রথমতঃ শৃঙ্খল এবং তৎ- 
পয়ে যে তাড়িতাপন্ন বন্তর দরাহ্বান-নিবন্ধন এই ফল 

সস্কুত হয় তাহাও স্থানাম্তরিত করিলে পরিচালক পুষ্ট 
তাড়িত পুর্ণভাবে অবশ্থিত থাকে; পক্ষান্তরে পুষ্ট 

তাড়িত পুর্ণ পদার্থের দরাহ্নান ক্রিয়ায় এইরূপ কোন 
পরিচালক ক্ষীণ তাড়িত পূর্ণ কর1.যাইতে পারে। 

পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে ধে তাড়িত পুর্ণ পরিচালক দ্রা- 

হবানে তত্রত্য তাঁড়িতের কিছুমাত্র ত্যাগ করে না, 
পরীক্ষণের পুর্বে ও পরে ইহার তাড়িত পরিমাণ তুল্যই 

থাকে । এখন প্থুরচালকত্বয় ক খ ও গ(১মচিত্র) 
প্রকুতরূপে সংস্প উ না করিয়া উত্তরোত্তর সমীপবর্তী 

করিলে দূরাহ্বান প্রক্রিয়ায় কখএর ক্ষীণ তাড়িত বিষ্লিই 

হইয়। তদতিদুখে আকুষ্ট হয় , এইরূপ ক্রমিক নামীপা 

নিবন্ধন উভয়ের পরম্পর আকর্ষণ, পরিশেষে এত- 

দুরপ্রবল হইয়া উঠে যে মধ্যরত্ধী বায়ুর নুস্মঙালবৎ 
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অংন্নেক এতিষন্ধকতা অতিক্রম করিয়া পুষ্ট ও: ক্ষীণ | ৮: 
ভাত প্ক,লি্গ আকারে পরম্পরা ভিমুখে বেগে ধাবিত: 

ঙ সম্মিলিত হয়। তদ্বধেতু গ পরিচালকের কিয়দৎশ 

পুই তাড়িত এবং এতদ্ কর্তক পুৃথকীক্কৃত ও তদাতি- 

মুখে আরু্ট ক-খ পরিচালকম্থ সমস্ত ক্ষীণ তাড়িত 
বিন হয়, সুতরাং ক খ. পরিচালকে কেবল মাত্র পুষ্ট 

তাড়িত অবস্থিত থাকে। কলতঃ গ ওক খ পরিচালক- 

ছয় সংস্পৃষ্ট থাকিয়া! যেন একের পুষ্ট তাড়িত অপরের 
ক্ষীণ ভাড়িতে সঞ্জালিত নিরির অবিকল তদ্রুপ কার্ধ্য 

পরিলক্ষিত হয়। 

: দুরাহ্যান'কার্যোর পরিমান সীমাবদ্ধ এবং পরিচা- 
লকদ্বপ্জের দুরতার ন্যুনাধিফ্যের উপর এতদ্ হ্রাস 
বদ্ধিনি্ভর্ন করে । | 

প্রোক্জ. গ পরিচালকের তাড়িত পরিমাণ (১ম 
চিত্র) যদি অত্তায্প হয় অখব। সামাভাবাপয় ক খ পরি- 

চালক হটতে সমধিক দুরে অবস্থিত থাকে, তবে ক খ 
অধিক পরিঙ্গাঞ+ তাড়িতের বিষ্ঠোষ জল্মাইতে পারেন। 

দুরতার হ্থাসের সঙ্গে সঙ্গে বিগ্সেষণের পরিমাণ বৃদ্ধি 
পায় এবং অবশেষে উভয়-পরিচালকাস্তগত স্থান দিয়া 

তাড়িত ্ষলিঙ্গ গমন করে । প্রসিদ্ধ অধ্যাপক কারে- 

তের গবেষণায় অবধারিত হইয়াছে ধে দ্বরত্ব ব্যতিরে- 

কেও পরিচালকঘয়---মধাবর্তী পদার্থের প্রকৃতি অন্ু- 
সায়ে 'তুরাহ্যান কার্ষোর ইতর বিশেষ হইয়া থাকে; 

যথা--পরিচালকময়-অন্তধত্তী স্বান বায়ুর পরিবর্তে 
গক্ধক-দ্বারা পরিপূরিত করিলে গ এর তুল্য পরিমাণ 

তাড়িত ক এর অধিকতর পরিমিত ভাঁড়িত প্রথক 
ধরিতে” সমর্থ) কোন * পদার্ধ তাড়িত গুণ বিশিষ্ট 
ও. সমভাবাপন পর়িচালকছয়-অন্তঙ্গতি চ্ছানৈ সন্মিবে- 
শি খাঝিয়া হেরপ তাড়িত উত্তেজনা করে তাহা রী 

রত এ ধর দরাঙানী লাগা নাতি আতিহিত। নর 
০৮ 
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ষন্বারা, জবিধানত পরীক্ষার জনা, তাড়িত আবি- 
ভূত.ও সংগৃহীত হয়, তাহাকে হানিদাগািকি হস্ত 

কছে। 

সমস্ত তাড়িতোৎপাদক যন্ত্রই প্রধানতঃ তিনটা 
উপারদ্দানে নিম্মিত, যথা3-- 

১ ঘর্ষক; ২। যে পদার্থের গাত্রে তাড়িত 
উৎপন্ন হয়; ৩। এরই তাড়িত সধালিত হইয়া! সংগৃ- 

হীত হইতে পারে অরূপ এক বা তদধিক পরিচালক | . 
১। ঘষক অস্্রকেশ পুর্ণ একগি ক্ষুদ্র চর্্দোপাধান, 

ইহার উপরিভাগ,” সংঘষ ণে তাড়িত উৎপাদনোপ- 
যোগী কোন দ্রবেসর্ত। ২। যে দ্রব্য গাত্রোপররি 

বট হইয়া তাড়িত প্রকাশিত হয়, উহা সচরাচর 
কাচে নির্টিত। 

এতছুদ্দেশে এই কাচ চোক্গ বা বত কলক আকারে 
এরূপভাবে গঠিত স্জ সংস্থাপিত যে নহজে দ্রুত বেগে 
অবিরাম গতিতে “ঘর্ধক গাত্র সংস্পর্শে ঘূর্ণায়মান 
হইতে পারে । চৌঁঙ্গ তদীয় জ্যামিতিক অক্ষ এবং 

বত্ত ফলক কেন্দ্রোপরি ঘর্ণায়মান হয় । ৩। পরিচা-. 

জক নিচয় ধাতু নির্টিত এবং বিবিধ আকার বিশি 
আর ততই অপরিচালক স্তস্তোপরি সংরক্ষিত, অথবা 

সংরক্ষিণী রজ্জু দ্বারা লম্ষিত। 

বৃত্ত ফলকারুত তাড়িতোৎপাদক যন্ত্র ।--এই হযস্ত্রটী 
তাড়িত উৎপাদন ও সংগ্রহণার্থ একবিধ উত্তম 
উপায়। ইহাতে একখানি বহৎ কাচসয়-রত ফলক 

উর্ধাধঃ লমতলে দারুর্ময়, অবলঙ্ছে সংস্থাপিত এবং এই 
ফলক এতন্গধ্যভাগে পরিবেশিত কাচনির্দিত্ত হা তল- 

যোগে ৮৮: অ্ষোপয়ি চা হয় সি, 
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কাশ্মীর কষ্টক। 

প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্রার্থ মিথ্যা নহে ।, বছু চিন্তা 

ও পরীক্ষার ফল অমোঘ । পৌরাণিক মনীধিজন 
গবেষণা! বলে সংক্ষেপতঃ সকল ভাব লিপিবদ্ধ করি- 

যাছেন)। কোন কথ। অন্যন্ত নাই। কোথাও গুপ্ত 

ভাবে, কোথাও অপরিচ্ছি্ন, 

অনুধাবন করিতে হয়। সদ বাক্যে হয়না? খুব 

মন্যোর্নেবেশ চাই, আর চাই দৃঢ় সহিঝঃ তা! স্বজাতি 

বা! ম্বদেশ প্রিয়তা মেতারের সুরের শ্যায় নিয়ত 

নিজ মনে ধূনিত রাখিতে হইবে । 

"শুদ্ধ নিন্দা শুনিয়া নিন্দুক ভাবা বুদ্ধির তরলতা 

মাত্র । হিতেচ্ছ নিম্দুক পরম সংশোধক | নিজের 

এঅহহ্বার নিজে শির রাখা যায় না, গৌরব অন্যের 

মুখে বড় সুমধুর | 

সম্ভবতঃ আমরা “কাশ্মীর কুসুম” পাঠ করিয়াই 

বর্তমান গ্রাবন্ধ লিখিতে বমিয়াছি । তদ্ব্য তীত আরও 

উপলক্ষ আছে। নিরবচ্ছিন্ন কুন্ুমের ধণ্টক গিরা- 

করণ করা উদ্দেশ্য নয়, কান্্ীর শীত গুধান দেশ 

পুষ্পে সুগন্ধ কম । 

হিচ্ছু শাস্ত্র পড়িয়া বাঙ্গালির নংক্কার নকণন্টক 

কুমুম প্রথম শ্রেণী সর্বোত্রুষ্ট গোলাপ, কেতকী, 

পদ্ম দ্ৃপ্তাস্ত। বস্তুতঃ আমর! কেবল ওই পুষ্পতরুর 

কণ্টক নির্বাচন করিতে বদি নাই। অবশ্য কাশ্মীর 

কুসুম লেখকের" প্রতোক প্ুষ্পের কণ্টক না 

'ধাকিতে পারে কিন্তূ কুমুমলেখক বর যেখানে 

কোন্ পুষ্প সুনির্দেশ করেন নাই সেখানে সহসা 

কণ্টক তুলিতে যাওয়া অনধিকার “চ্চ1 হইতে পারে | 

কিন্তু পুর্কে বলিয়াছি নুগন্ধ কুন্ুমেই কণ্টক অধিক, 

কাশ্মীর কুহুমে সুখন্ধ না থাকে আমর! তাহার বিরোধী 

হইতে চাহ্বিনা। তবে প্রকৃত, ইতিব্ত প্রকাশ 

করিবণ। 

কোন হ'নে বা গড়ার্থ 

আর এক কথা কুসুম লেখক যদি গ্রক্কত প্রস্তাবে- 

গৃ-সুখ রত বাঙ্গালকে ঘরের বাহির করণার্থ 

কুনুমের গ্রাতোক পত্রে প্রতি পাপ্ড়িতে গুণ 

গৌরব প্রকাশ করিয়া থাকেন, তবে মন্দ বলিন!, 

তবে এতিহাসিক ভ্রান্তি ক্রটী মাত্র। ভাবী সত্য- 

বাদী ভ্রমণকারীর সহিত অনৈকাতা, এই মাত্র। 

তাতে তত ক্ষতি নাই যত ক্ষতি তাহার নিগন্ধ 

নিক্ষণ্টক কুনুমে ! এফুল বন-ফুল, নেত্র তৃপ্তি কর 

দীর্ঘ দিন স্থায়ী । যাহারা ভারতরগন কাশ্শীর 

প্রদেশ ব। প্রীনগর পর্যটন করেন নাই) তাহাদের 

নিকট পার্বত্য পুষ্পরাশির শ্বগীয় ভাব চিত্র করা 

ব্থা, কেনন নৈসর্গিক সৌন্দর্য্য বাক্যে প্রয়োগাপেক্গ 

নিস্তদ্ধ থাক খুব ভাল। সুকবির মানস কর্গিত 

বর্ণন] প্রীনগরে অভাব নাই | ইহ! নিঃসংশয়ে বল। 

যাইতে পারে। 

কাশ্দীর কুমুমের আদি কন্টক ভুর্গম পথ। 

দুরারোহ গিরিশ্ঙ্গ অন্িক্রম করিয়া ভয়াবছ গিরি 

শঙ্কট বাগাকদণ্ডী ঘবারা গমন করিলেই প্রাথমে 

নর্ধাঞ্গে কন্টক বিদ্ধ হয়। দুঃসহ ক্লেশ ও ভাবী 

মৃত্যু জনিত আশঙ্কারূপ কন্টকই প্ররুত প্রস্তাবে 

আদি কন্টক রূপে পরিকল্পিত হইতে পারে । 

তাহার পর শাখ! কণ্টক অনেক, একে একে 

নিস্তার করিব । আমি ভ্রমণার্থীর প্রতিরোধক নহি, 

বস্ততঃ সত্য ইতির্ত্ত সকল বিরত করাই কাগন! 

শোভা-সৌন্দর্য্য-কাশ্ীর-কুনুমে দ্রষ্টব্য _যদি কাশ্মীর 

কুন্ুমে কীট কণ্টক কেহ দেখিতে ইচ্ছক হন। 

সংক্ষেপে সকল কথা বলিব, ভবিষ্যৎ জমণকারী সাক্ষী 

রূপে থাকিলেন । 

এ ধময়ে একট। রাজনৈতিক বিষয়ের আন্দোলন 

করিয়। রাখি । কথাটা গুরুতর--বিশেষ রাজদ্রোহী 
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তার অপবাদ বহন করিবার উপক্রম তথাপি নির্ভীক 

চিত্তে সত্য কথা বলিব। কাশ্নীর কুমুমসন্বন্ধে সতা- 
তায গ্রমাণ ইহা । তবে ইহ! কণ্টক নহে। বস্ততঃ সজীব 

কীট। যাহাতে পুষ্প ছিন্ন ভিন্ন হয় লোপ-পর্্যস্ত 

করিয়া ফেলে, কণ্টকে শুদ্ধ ফুলকে ছুষ্প।াপ্য করে মাত্র 
কৌশলে কন্টক ঘুচাইতেও পারা যায় কিন্তু কীট 
গেরপ শক্ত নহে। হয়তো! ইহা কোরকে প্রবেশ 

করিয়। ঘোরতর শত্রত্তা মাধন করে অবশেষে তাহার 
সপত্র রক্ষ পর্য্যন্ত বিনষ্ট করিয়া ফেলে ইত্যাদি । 

আমর! পর্যবেক্ষণ করিলাম যে অম্প্রতি কা- 

শীরেরও সেই দশ! উপস্থিত। কুসুম লেখক তং 

সম্বন্ধে সাবধানত) অবলগ্বন করিয়া বিলক্ষণ চতুরত। 

প্রদর্শন করিয়াছেন, তিনি জানেন যে ভারতে 

দুর্ভাগ্য হিচ্ছু রাজার ক্রমে নাম মাত্র থাকিবে । 

মেদিনকার গুইকুমারের ঘটন। চক্ষুর উপর রহি- 

য়াছে। আতত্মকীর্যা উদ্ধার সামাজিক রীতি, কাশ্মীর 

কুসুম গ্রানয়ণ ছলে হয় স্বীয় উপজীবিকার উৎকর্ষ 

সাধন নয়" পরিবর্তনশীল সংসার-রীত্যান্ুসাঁরে 

মশীষুদ্ধ করিতে হইবে) অতপের নিস্তন্ধতাই ভ।ল 

আর কাশ্মীর সম্বন্ধে য্চ্ছ। গণ গৌরব গান করিয়। 
রাজ সরকারের হিতৈষী হইয়া বাহাদুর লওয়। 

একটা কর্তব্য কার্য্য বুঝিয়াছেন । স্ুত্তরাং “কাশ্শীর 

কুমুম” লেখক মে লোভ'সগ্ঘরণ করিতে পারেননাই ; 

জগৎ শ্বার্পর তিনি শ্বার্পরতার বশবর্তী হইয়। 

এই কার্ণা করিয়াছেন। তিনি মানুষের কাজই 

করিয়াছেন । 
আমরা প্রবন্ধের মুখবন্ধে ত্বীকার করিয়াছি 

যে প্রস্তাবিত বিষয়ের উপাখ্যান মাত্র সংক্ষেপে 
বর্ণন করিব, বিস্তার বাছলোর সময় নাই, স্থানাভাব 

প্রভৃতি অনেক কারণ আছে; যাহা হউক আজি 
মোটা মুন্টী কয়েকচী সত্য কথ। সুচনা মাত্র করিয়! 
রাখিব । প্রয়োজন হয় সময়াস্তরে কন্টক উৎপাটিত 
হরিয়। লইব। | | 

যালতেছিলাম যে, র়ান্ পুরুষদের কথা, কাশ্সীয়ের 

[২য় বর্ম, বলস্ত 

স্বতঃ প্রলোভনী ক্ষমতায় শ্বেত পুরুষেরা বিমুগ্ধ, 
হবদেশীয় জল বারুর অনুরূপ বলিয়া! হউক অথব! 
অকিঞ্চিংকর রতি পতির শাসনে গ্রীনগরের পরী 
মহলে যদ্ৃচ্ছ! বিচরণ করিবার লালসাঁয় সতৃ্ঃ 
নয়নে কাশ্পীরের প্রতি অর্বদ। দৃর্টি সঞ্চালন করিয়া 
থাকেন । এবং মনের বেগ স্বরণ করিতে না 

পারিয়া নময়ে সময়ে কাশ্শীরকে আত্মলাৎ করিতে 
হস্ত প্রমারণ করিয়া থাকেন । শ্বজাতীর মনঃক্ষোভ 

দূরীকরণার্থে বড় বড় সন্বাদপত্র সম্পাদকগণ 
তাহার সপক্ষতা করেন । 

অন্য পরে কি কথা; পঞ্চবিংশতি কোটী প্রজার 
সর্কে সর্ধ। রাজ প্রতিনিধি লর্ভলিটনও একদ। কাশ্মী- 
রকে র্টীশ ইণ্ডিয়ার সীমাভূক্ত করণে মনস্থ করি- 
যাছিলেন ! ! কি অনামাজিক নাস্তিকত] ! কাশ্শীক্ষের 
অপরাধ ! সেবার শ্রীনগরে দুভিক্ষ হইয়! কয়েক শত 

লোক মরিয়া গ্রিয়াছে। ইহার কিছু দিন পুর্বে 

উড়িষ্যার দুভিক্ষে যে কয়েক লক্ষ লোক প্রদেশীয় 
শাসন কর্তার অনবধানতা ও অদ্ৃরদর্শীতায় কাল 

গ্রানে পতিত হইল! তাহার জবাব দিহী কে 

হইল?সে তো কাশ্মীরের ন্যায় শান্ত হিন্দু রাঙ্তা- 

ধিকার নহে? বিগত আফ্গান যুদ্ধের উল্লেখের 
প্রয়োজনাভাব, এ যে একজন অর্কেচ্চ পদস্থ 
গৌরাঙ্গের লীলা খেলা! ধিকু স্থার্থপরতায় ! 
কাশ্মীর কুসুম লেখকের দোষ নাই !! 

দ্বিতীয়তঃ শৈত্য । অত্যাধিক শীতলতাও কাশ্ী- 
রের এক শাখ। কণ্টক রূপে গণ্য । সস্তবত্তঃ ভারত 
বাসী বা বাঙ্গাণীর তাদৃশ শীত প্রধান দেশে 
অবন্থান ভারী ক্লেশকর ও অসুবিধা জনক | হেমন্ত 
শিশির, বসন্ত তিন গ্কাতুর ছয় মাস তো স্থানীয় 

লোক দিগের স্বীয় শবির্বাচীতে পদ চালনার উপায় 

নাই। শুক্ষ বার্ডাকু প্রভৃতি লঙ্কা সহযোগে এক 
কিস্তত কিমাকার আহারের উপকরণ | . শুক্ষ বা 

দীর্ঘ দিনের মাংস রুটী ভাত কথক্চিত। দুখের নাম 
মাত্ত নাই। এই সকল ঘোর অসুবিধা তর্ুপরি 
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প্রাণ নাশক হিমনর্দী জমিয়া ধবল বর্ণের প্রাস্তত 

কাচপথ হুইয়াছে। গ্রাছ ঢাকা বরফ, গৃহের ছাদে 

বরফ, বরফের কাচ নল ছাদনালী রূপে উপর হইতে 

নামিয়াছে। গবাক্ষ পথ অবরুদ্ধ কাজে মোড়া, 

কদাচিৎ উন্মোচন করিলে এক অভূত পূর্ব শ্বেত 
রাজ্যে অবস্থান স্মরণ হয়। প্রান্তর ধু ধু করিতেছে। 
ধবল বর্ণের চতুদ্দিকন্থ উতুঙ্গ গিরিম।লা শ্বেত 
পাকার রূপে দণ্ডায়মান | নুর্যোর সাক্ষাৎ মাত্র নাই 

পানীয় আচমনীয় এবং শোৌঁচ জলও উত্তপ্ত করিতে 
হয়। কি চিরম্বভাব বিরোধী অবস্থা! চিন্তাই 

ভয়াবহ, এরূপ অবস্থানে ক্লেশের পরিশীমা নাই 

সকল সুখ বিল্মত হইতে হয়! অগ্নি জ্বালিয়া উপ- 

বেশন, শয়ন, ভোজন । এক খণ্ড ক্ষুদ্র পত্র লিখিতে 

ছহত্র ছত্রে হস্ত হইতে লেখনী উন্মোচিত হইয়! 

পড়ে । প্রতি পাঁচ মিনিটে হস্ত উত্তপ্ত করিতে হয়, 

রাত্রে শয়ন কালে যে অবস্থায় শয়ন কর দেহাত্যন্তরে 

হাড়ে হিম প্রবেশ করিয়। কন কন করে। অঙ্গ 

অবশ হয়, দেহে জড়তা মাননিক অনাড়তা সুতরাং 

অশান্তি ক্ষণে ক্ষণে প্রতীতি হয়। শুদ্ধ কুন্ুম 

দর্শনে কি হইবে? কণ্টকে নকল নই করিয়।ছে। 

সীমাবদ্ধ একটী সংকীর্ণ গৃহে বাম করিয়া চিতের 

সংকীর্মত। শ্বতঃ উপস্থিত হয়। সুতরাৎ ছুর্ধলত। 

আপনি জশ্মে, তীরুতা জনিত অধীনত। কাশ্মীর 

বাসীদিগের যে অপবাদ নিশ্চয় এই কারণে জন্মি- 

য়াছে। 

তৃতীয় কণ্টক অপরিচ্ছন্্তা | কাশ্মীরের নর নারী 

দৃষ্টিপথে পতিত হইলে মনে কেমন এক অবক্তব্য 
* বিকৃত ভাবের উদয় হয়। তাহা আর কোন সুখেই 
অপনীত হয়না ॥। আজি পর্য্যন্ত লেখকের হৃদয়ে 

পরস্বরাহ্কিতের ন্যায় দে ভাব, জাজ্জ,ল্য রহিয়াছে । 
আহা! “কাম্মীর কুসুম” লেখক ন্ুরমিক বাবু 
সংসারের উত্কউ কুনুম নারী জাতিকে কি কুম্গুম 
উল্লেখ করেন নাই! বন্ততঃ; পুষ্পের উৎকুষ্টতায় 

কণ্টকের আধিক্য হওয়ার সম্ভাবনা । একথা 

ফান্ধীর-কণ্টফ। 

স্বকার্যা, তৰে লেখকবর পক্ষ বিহীন পরীকে 

কাশীর কূপ হ্বর্গের ্ীনগরের নন্দন কাননে বিচরণ 

করিতে দেখিয়া একে বারে বিমোহিত হইয়াছেন । 

এদিকে যে সেই পক্ষ বিহীনা পরী সময়ে সময়ে 

বস্ত্র বিহীন! হুইয়! এক বিরতি দর্শন হইয়! পড়ে, 

তাহা দেখিতে পান নাই কি? তাহার উপর তাহা 

দের চিত্ত শ্বতঃ স্বাভাবিক অপরিচ্ছন্নতা, নিকট 
দিয় গেলে অক্লাশন অন্ত উদ্ৃ্ীর্ণ ,হয়। মলিন বেশী 
অপ্রাশত্ত মুখ্রী; শ্রমকাতর দেহ সুকুমার হুইয়াও 

কর্কশ কাঠিন্যে পরিণত । প্রকাশ্য নদীতীরে পশ্বাদি- 
বৎ উলঙ্গ হইয়। নিমজ্জন যরচ্ছা! অভিযারে গমন, 

এসকল “কুসুম কন্টক” নয়তো কি? আমরা আজি 
আর এসখন্ষে সবিস্তার সন্থাদ প্রকাশ করিয়া 

লেখনী ও মনকে কলঙ্কিত করিতে ঢাহিনা । চিন্তাশীল 

ইহাঁতেই বুঝিবেন। 
হায়! হতভাগ্য ভারতের অধঃপাভ নাকি বিধি 

লিপি;তাই আমাদের গৌরব ময় হিন্দুরাঁজার রাজত্বের 
আভ্যন্তরিক দুর্দশার অবধি নাই । যে কাশ্মীরি শাল 

রুমাল পৃথিবীর মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট শিল্পী হস্ত সম্ভত 

বলিয়া সর্বত্রই অভিনন্দিত হয়! যাঁহার গ্বৌরব 

শুদ্ধ ভারতে নহে গ্রত্যুত সুনভায ইউরোপ খণ্ডের 

সভ্য জনপদ মাত্রেই সমাদৃত ও সাদরে ব্যবহৃত, 

নেই সকল শিল্পী দিগের অবস্থ! জার্ষি শত বর্ধাধিক 

সমভাবে রহিয়াছে । কেন তাছাদের অবস্থার 

উন্নতি দেখিতে পাইনা, ষে অতি অল্প সংখ্যক 

পঞ্জাবী ও কাশ্শীরি মহাজন আছে .তাহার। তাছা- 

দের উন্নতির অন্তরায় নহে, ইহা স্প্টাক্ষরে বলা 

যাইতে পারে । তবেকি এক মাত্র রাঞ্জার অন- 

বধানই ইহাদের ছুরবস্থার মূল কারণ নির্দেশ করা 

যায় না, হিন্দ, রাজ যেমন স্বরাজে] সুর! ও গো 

মাংস বিষয় প্রতিষেধক আইন প্রচার করিয়া 

নিজের হিন্দত্ব ও মহত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন তেমনি 

শাল বয়ন কারী দিগের কিয়ৎ পরিমাণে স্বাধীনতা! 

প্রবর্ধন করিলে স্বরাজ্যের অবদ্ছা অভিরাৎ পরি- 
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বর্ধিত, হইয়া! উঠিবে 1. এক্ষণে ইউরোপীয় শিল্গী 
গণ ঝুলন্ত মূলো প্রায় অধিকাংশ ভারতীয় উৎ্কষট 

জবর প্রতিযোগীতা আরপ্ত করিয়াছেন, আর 

কি দেশীয় রাজাদের পূর্বের ন্যায় নিদ্র। যাওয়! 

উচিন্ত ? সত্য বটে বিলাতি শিল্প জাত ভ্রব্য আমাদের 
দেশের ন্যায় সকল, অংশে উত্রুই নহে কিন্তু তাহা 

কি জন সাধারণ বিচার করিতে পারিবে ? মাঞ্চের 

বোম্বাই বাসী দিগের সহিত প্রতিযোগীত। করিয়। 
তথাপি পারিয়া উঠিতেছেন না । 
আমি তাই বলিতেছিলাম যে কাশ্মীর কুনুম লেখক 

কাশ্মীরের হিন্দ,'রাজাকে যেমন অর্বাটিধ গৌরবে 

গৌরবান্িত করিয়া ইংল্ের আলে নরপতির 

স্থামে আপন প্রদান করিয়াছেন সেই সঙ্গে যদি 

রাজার অনবধান জনিত কুব্যবন্থায় বর্তমান ও 

ভাবী অমঙ্গলের সম্ভাবন। ইহার আলোচনা করিতেন 

তবে দেশের প্রক্কৃত ছিত সাধন হইত | নতুবা কেবল 

স্বভাবের সুখ সৌন্দর্য্য কোমল বর্ণাবলীতে সুসজ্জিত 
করিয়। স্থান বিশেষের বণন করিয়া কৌতুহলী পাঠন্ক 
পাঠিকার মনে নিরর্ক আমোদ উৎপাদন করা বড় 
শহিত কার্ধ্য। অন্ততঃ আমার বিবেচনায় এঁতি- 
হাষিক সতা গোপন করা অপেক্ষা মহাপাপ আর 
কি আছে? আমর তদর্থেই এই কণ্টকের সৃষ্টি 
করিয়াছি | | 

দিন দিন কাশ্ীরে আর একটা উপকন্টকের দল 
পুষ্টি হইতেছে । কাশ্মীর প্রদেশে যে সকল বঙ্গীয় 
জাত্যর্গ কাণর্ধ্য সুত্রে অবস্থান করেন, তাহারা যদি 

জীনগরকে পরীম্থান বিবেচনা করিয়া তাদশ অহ- 

কত হুইয়৷ থাকেন কোন কথা নাই, কিন্ত আজি 
তাহাদিগকে ও প্রায় একবিধ অগ্রভাগ হীন কণ্টক 

প্লপে উপস্থিত করিতে.আমর! কিছুমাত্র চিত নহি। 
- ২ঞস্থলে একটী কথ মনে পড়িল | আমাদের সাহিত্য 
সভায় প্রথম প্রচারিত “অকাল উন্নতি” প্রস্তাব পাঠ 
করিয়। কোন. কোন জাত্বর্গ খড়াহত হইয়া আমা- 
দিশকে উপহান- ও তাড়না কয়িয়াছিলেদ । বিদ্ধ 

'ফাম্দীয়“কপ্টফ। |২য়বর্ধ বসন্ত 

আমর। তাহাতে কিছুমাত্র ভীত নহি, যাহ! আমা- 

দের জাতীয় দোঁষ তাহা! আমরা নিজে উদঘাটন না 
করিলে কে তাহা, করিতে আসিবে ? তাই আজি 

“কাশ্দীর কন্টক” প্রবন্ধ উপলক্ষে ভারত কনণ্টক 
বৈদেশিক ব৷। প্রবানী আতৃবর্গের সমীপে নিবেদন 
এই যে তাঁহার। কোন কোন স্থলে কিছু ক্ষতি গ্রন্থ 
হইয়া যদি এইরূপ কপট ছুর্বাবহার অবলম্বন 
করিয়। থাকেন কিন্তু ইহা! তাগাদের জানা উচিত 
যে উত্তর পশ্চিম, পগ্তান বা কাশ্ীীর ভ্রমণ কারি 
মাত্রেই তাহাদের অর্থানুকুল্য না ভন্য কোন দুরূহ 

অনুগ্রহের প্রর্থণ নহেন, কোন যথার্থ ভমণার্থী উপ- 

শ্থিত হইলেও তাহাদের স্বতপ্রফুল্প মুখমণ্ডল কৃত্রিম 
মলিনভাব অবলম্বন করে । 

আমি তিন ধৎসর কাল ভারতের যে সকল 

প্রদেশ ভ্রমণ করিয়াছি তত্তৎ স্থানের সর্কা প্রধানতম 

বাঙ্গালির আলয়েই উপস্থিত হইয়া পরম নমাদরে। 

গৃহীত ও আপ্যাক্িত হইয়াছিলাম। প্রতুুতঃ আমি 

অন্যপক্ষে পুর্বোক্তি অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া 
সর্বত্রই ব্যথিত হইয়াছি, সুপায়ের সুযোগ ও ইচ্ছার 

অভাবে অনেক বঙ্গীয় যুবক চাকুরী প্রত্যাশায় এ 
নকল গাদেশে গমন করিয়া থাকেন । আমি জিজ্ঞান! 

করি তাহার! না হয় পেটের দায়ে বিদেশে ছুটিয়াছেন 
তাঁই বলিয়া কি তাহারা একেবারেই উপেক্ষনীয় ? 

আমি হ্বীকার করি সেই সকল উমেদারের সহিত 

দুই একজন ব্াবসায়ী উমেদারও থাকেন, কিন্তু 

তত দূরদেশে প্রবাসী জ্রাতৃবর্গ হইয়া অভ্যাগত 

ভ্রাত্বর্গকে আশ্রয় ন। দিলে আমাদের জাতীয় কলঙ্ক 

দেশে বিদেশে বিঘোবিত হইবে । | 
আমি, কাশ্মীর কণ্টক, ড্রাতাদ্দিগকে উপলক্ষ করিয়া 

উত্তর পশ্চিম ও পঞ্জাব প্রদেশেরও কথা উল্লেখ 
করিতেছি, বোধকরি ইহাতে বুদ্ধিমান বাক্তি বিরক্ত 

হুইবেন না । কেননা কথা একই উদ্দেশে বলিতেছি। 
ধৎকালে মহামান্য রাজকুমার শ্রিন্সঅব ওয়েলস 

কলিকাতায় আগঙ্গন করেন, তখন কাশীয়াধিগাতি 



চিন্তরঞিদী। 

ও রাজধানীতে পদ্দাপগ করিয়াছিলেন, আমর! 

উহার তংক্লালীয় আচার বাবহার দেখিয়া গুনিয়। 

বড়ই আশ্বস্ত হইয়াছিলাম। ভাবিয়াছিলাম, না জানি 
এই হিচ্দুকুল চুড়ামণি তৃন্বগগাধিপ 'ম্বরাজ্যে হ্বধ- 

ম্মের কতই গৌরব ধ্বজা উড্ডীন করিয়াছেন, 
কিন্তু স্ীনগর পরিদর্শন করিয়া তৎসঙ্গদ্ধে তাদৃশ 
সস্তুষ্টি লাভ করিতে পারি নাই। যদিও কাশ্মীর মুনল- 

ইহা €দধিয়াও, রাজার মনে রেন একথা উত্তেজিত 

হয় না ঝলিতে পারিনা । 

আর এক কথা আমর বিশ্ব শুতে . ঝুনিয়াছি 

তাই লিখিতে সাহসী হইয়াছি,. গুনিয়াছি নাঁফি 
গ্রীনগরে রাজ দরবারে শ্রীমম্মহারাজ যখন কোন 

অলীক কল্পিত বিষয়ের বক্তা ছন তৎকালে তাহায় 
পারিপার্থিক ও দর্শকর্ন্দ সমেত তাছার যদচ্ছা কঙিত 

মানাধিকা প্রদেশ কিন্তু আমি অনুসন্ধানে জানিয়।ছি ৰ বাক্যাবগান মাত্রে এক কালে “সতাবচন মহারাজ" 

যে সেই সকল মুসলমানদিগের মধ্যে: অধিকাংশই [এই ধ্বনি, উপস্থিত সকলেই (একতান কণ্ঠে করিতে 

তুই তিন পুরুষে মুসলমান । যৎকালে দিলীর সআট 

জাহাদীর ও আরাগিব বাদমাহা। দুঃসহ গ্রীষ্ম সহ্য 

করিতে ন! পারিয়া কাশ্মীর শৈল প্রাবাস করিতেন? 

অনেক হিচ্দুপরিবার মেই সময়ে ভয়, মৈত্রত।, 

ও লোভশরবশ ব1 অত্যাচারে মুনলমান ধন্ম গ্রহণ 

করিতে বাধ্য হয় । তদবধিই তাহার কিয়দংশে মুসল- 

* মান আচার বাবহার প্রতিপালন করিয়া আমিতেছে, 

এক্ষণে তাহাদিগকে কি, হিন্দুমমাঁজ পুনগ্রহণ করিতে 
পারেন না? যদি বিলাত প্রত্াগত আস্ত গো বরাহ 

ভোজী হিচ্দুসস্তানকে নমাজে লইবার উদ্দোগ হয় তবে 

ইহারা কি অপরাধ করিল? কেন কাশ্মীরের হিন্দু 

রাজা হে] সাধারণ হিন্দুর মহিত লম্মিলিত না করিতে 

পারিলেও নিম্রশ্রেণী নীচ শুদ্রের ন্যায় পতিত 

হিন্দর একটী থাক সংগঠন করির] হিন্দু উপান- 

কের দল পুষ্টি বা পরিবদ্ধিত করিতে পারেন ? রাজা 

ভারত বামীকে সুরা বিক্রয় নিষেধ বিধি করিয়াছেন 

উত্তম, কাশ্মীরের ত্রিসীমায় কোন দর্পিত রাজ পুরুষও 
, গোমাংসাহার করিতে পান না, আরও উত্তম, চৌর্যা 
অপরাধ বিশেষ অগ্রমানিত হইলে হাতের কবজ পর্যন্ত 

কাটি দিবার বিধি নিবদ্ধ রহিয়াছে, কিন্তু, সেই 
'সঙ্গে কি স্বধর্মের উন্ততি বিধান নিত কিঞিঃৎ রাজাজা 

প্রদান ররিতে পারেন না? কে ভাহার অবাধ্য হইবে? 
খরীয়ান, ।ধন্ম! .রাজাগণ.. পরের দেশে আত্লিয়াও 

লক্ষ ক্ষ টাকা ব্য. করিয়া সহজ. উপায় ব্বরলন্মন 

.করত শ্বধর্শের উন্নতি কামনায় বদ্ধপরিকর রহিয়াছেন, 

। কাছে. বাভাছুরী লইঈযা থাকেন । 

বাধা হন, আবার রাজ দরবার হইতে, প্রত্যাগমন 

কালে পশ্চাৎ হাটিয়। আসিতে হয়, তবে বাদসাহী 
কুর্িশের অপরাধ কি ? এসকল 'অপক্ক বন্টক সহজেই 

বিদ্ধ হয় কিন্ত, তত যাতনা নাই । আর নিজ দরবারে 
বলিয়া কাশ্মীরাধিপ যে আতম্ম এাখংসা সাহক্কার বাকা- 

চ্ছট| অবিরল ধারায় বর্ণ করেন ভাঙতে তাহার 
আংত্বা মর্যাদা ব্রদ্ধি না হুঈয়া অধীনস্থের কাছেই হানি 

হইবার বস্তাবনা | তিনি বঙ্গদেশের মঠিলাগণের 

নিলজ্জঞত| উপলক্ষে সরোবর ঘটে, দণ্ডায়মান হহয়া 

গাজার ত্যাগ করা ইতাদি বলিয়া গ্রিজে শোতৃবগেরর 

একি ? বষাঁয়ান 
দিন্দুরাজোচিত কার্যা ? এই নকল অবিশ্বব্াকারিত। 

অশিক্ষিত হিন্রাজাদিগের রাজা 

বিলে।প হইয়া গিরাছে। আর কেন? এখন আর 

সেকাল নাঈ, সভ্যতার গণ্ডীর বাহিরে এক পদ বিচলিত 

হইলে ন্যায়দণ্ড জনরবের রসনা ঘোষনা করিয়ে, 
নিস্তার কি? আমর। স্ুহদ ভাবে এই সফল কণ্টফ 

বা কলঙ্ক কথ! সংক্ষেপে বলিলাম, সরস! করি, রা 
রের প্রয়োজন হইবে না। 

কাশ্ীরের প্রজাবর্গ অন্তিশয় ক তাহাদিগকে 

রীতিমত সুশিক্ষায অনুরক্ত করিতে হইলে, 'রাজ 

কোষ মুক্ত রাখিতে হইবে ও রাঙ্জ নিয়ম স্বারা 

আপাতত্তঃ কিয়ৎকাজ শিক্ষণ বিশ্বার করিতে ছইবে। 
সার এক কথা প্রকাশ 'নগ্বীকলে' নগ্ন নিশঙ্জন 
রাঙ্গ বিধি দ্বার! য্হজেই নিধারিত হইতে পারে, 

ঠোমেই 
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লাফোর, মুলতান প্রভৃতি স্থানে স্থানীয় : লোক্ষেই 
এরপ অনেক কুবিধি প্রতিষেধ করিয়াছে। । 

উপসংহারে বক্তসা এই যে কয়েক বৎসর 

হতে প্রীনগরের পার্বত্য প্রদেশে একজন ফরা- 
গীস্ রাঁঙ্জাধীনে নিমুক্ত হইয়া বিদেশীয় প্রাণালীতে 
উচ্চ মূল্যের নুর! প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিয়াছে, 

এইবার কাশীর কণ্টকের উপসংহার হইবে। অর্থ 

লোৌডে ইংরাজ গবরমেন্ট ভারতে বিষ পানের আোত 

বহাইইয়াছেন। খোল! ভা্টী করিয়! ভারতের সর্ক 
স্বাস্ত করিতেছেন, তথাপি এই হত্যার ব্যবনায়ের 

লোভ নন্বরণ করিয়! উঠিতে পারিতেছেননা | গত 
বৎসর কয়েকজন সুশিক্ষিত ব্যক্তিকে কমিনন 

।উপনিবেশ'। [২য় বর্ষ বল 

লোভ সহজে অঅসম্বরনীয়। তাই বলি ছন্ন প্রাণী 
কাশ্মীর অধিপতি কি নেই অর্থ লোভ পরিত্যাগ 
করিতে পারিবেন 2 অন্ততঃ আমরা ইহা ভরস। 
করি না। হায়। ভারতের অনৃষ্টাকাশে কি অলঙ্ষণ 
ধুমকেতু ! ধনশালীর আকাঙ্ষ। সহজে নিব্ত্ত হয় না।. 

রাজার রাজালাভ পিপাসা বরং ভাল তথাপি এ 

রূপ স্বরাজোর প্রজার সর্বনাশের পথ বিরুন্ত 
রাখিয়া রাজ্কোষ পুরণ করাপেক্ষ। সাহাজিহান 

বাদশাহার দাসী মুখে পুষ্প শয্যার দণ্ডের কথ! 
গুনিয়া বনে বনে জ্রমণ করাই শ্রেয়ফর। ঞ্ 

আমর এই খাৰে এ প্রবন্ধ শেষ করিলাম, ্থুলদশী 

কাশ্মীরের বাহক শোভা বিমুগ্ধ হউন । চিন্তাশীল, 
পর্ঘান্থ নিযুক্ত কর! হইয়াছিল, একজন বাঙ্গালি বাবু কুষ্ুমে কীট দুষ্ট মোদন করুন। ইত্যাদি ৃ 

ও তাহাতে সাক্ষা দিয়াছেন দন্ত হায় ছুনিবার্মা 
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উপনিবেশ । 
মানব সমাজের উপস্থিত অবস্থ| আলোচনা 

করিতে করিতে জ্ঞান ধশ্মী ও নভাতার ক্রমোন্নতির 

সহিত উপনিবেশ ইচ্ছ। স্বভাবসিদ্ধ, ইহা প্রাতিনিয়তই 

মনোমধো উদ্গীপিত হয়। ফলতঃ ইতিহান-জগতে 

এক বার অনুধাধন করত সৃষ্টি পাত করিলেই বুঝিতে 
পারা যায়, যে অন্যান্য উন্নতিকর বিষয়ের সহিত 
উপনিবেশ বংস্থানও মনুষ্য সমাজকে সমুক্লত করিয়া 
তুলিয়াছে। কি জ্ঞান ধর্মের আদি প্রবর্তক ভারতীয় 

আর্ধয জাতি, কি শধর্ম নিরত বিলাসপরতন্ত্রী মুসল- 
মানগণ, কি বিজ্ঞানমণ্ডিত সভাতার. সীমাম্পর্শী 
ফরাসী জাতি, কি আভিনব -সভাতাভিমানিগণ, 

সঞফধলেই এক শুত্রে এক মাজ উপনিবেশ আবাস 
গ্রহগ করিয়াই বর্তগান অবস্থার উপনীত হইঈয়াছেন। 
সুতরাং, এতদ-বন্থন্ধে ফলাফল বিচার করিবার নিমি- 
সবই গদ্য এই প্রবন্ধ লিখিত হইতেছে । দেশহিতৈষী 
পরিনামনশী টার্ন : অবশ্যই. শ্রস্তাবিতবিধয়ে 

মতামত প্রদান করিয়। সাহিতা নভাকে উপকৃত 

করিবেন । আমরা এই ক্ষুদ্র পঞ্জিকায় শুন! মাত্র 

করিলাম । 
পুরারত্ত পাঠে অবগত হুওয়! যায় যে, অতি 

ার কালে এই বন্রমান জগতের র কিয়দংশ 

রী পু্প শষ]ার বা | 

কিন্বদন্তী এই যেস। আলম বাদশাহ প্রত্যছ ছুই দোণ 
জুখান্ধ পুষ্প শধ্যায় শয়ন করিতেন। একদ। শযা। রচনা কারিণী 
দাসী ম্বরচিত শষ্যার লুখপরীক্ষার্থ। তাহাতে শয়ন কর। 
অপরাধে দশ বেত্রাঘাত দ্প্রাপ্ত হুইয়। হাসা করে, বাদসাছ্ছ 

সেই রহল্য জানিবার জন্য উৎসুক ছইলে দাসী কাতরকণ্ঠে 
বলিয়াছিল যে “ আমি এক প্র্ছর আন্দাজ যে পুষ্প শধ্যায় 
শুইয়া দশবেত্রদও প্রাপ্ত হইলাম, যাহারা আজদ্বা সেই শহ্যায় 

শয়ন করে, ন৷ জানি একজনের কাছে তাহদের কভ বেত্রাধাতইব। 
খাইতে হইবে 11”: অনন্তর বাদশাছ্ের এই বাক্যে চৈভনা 
লাভ হওয়ায় ডিনি তত্ক্ষণাৎ সিংহাসন হইতে অবতরণ 

করিয়। সন্যাস পর্ণ করিয়াছিলেন, এই স্বতান্ত অস্ুলারেই 
“বাহাজাদ আমম ভেরেলিয়ে/ ইড্যানি,গীত রভিত ছইয়াছিদ |. 
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মাত্রই সনুষা চক্ষে পতিত হইয়াছিল এবং মমগ্র জোর কর বিনিময়ের প্রয়োজনীয়তা তখন অভাব 
ন। হউক পৃথিবীর অধিকাংশ জাতিই যে এক আবিষ্ধিয়ার এনুতি রূপে তাহাদের চিত ক্ষেত্রে প্রতি- 

মূল পাতি হইতে সমুৎপন্ন এবং তাহাদের উচ্চা ভাত হয়। অবশেষে যখন তাহাতেও অন্ুবিধা ঘটে, 

রিত ভ:খা এক মূল ভাষ! হইতে রূপান্তর প্রাও ূ তখন স্থানান্তরে বা দেশাস্তরে গমন ভিন্ন আর কি 

হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই। | উপাধান্তর আছে? তখন একমাত্র উপনিৰেশই 
এসম্বন্কে গবেষণাশীল পুরাতত্তবিদ্গণই সাক্ষী প্রান 

করিয়া থাকেন । 

বস্ততঃ এই এক মুলোৎপন্ধ জাতি অমূহের 

অবস্থান এরূপ বিভিন্ন প্রকৃতির ভাব কি জন্য 

ধরণ করিয়াছে ? যদি ভাঙগীরথী তীরবানী আর্ম্যো- 
পাধিক ও দুরান্তশ্থিত রাইন নদী ত্বীরবত্তী জর্ম্মানগণ 

এক পিতা মাতার নম্ততি, তবে বন্বমাঁন সময়ে 

উভয়ের এতাদুশ পাকা কেন? নিবিষ্ট চিত্বে চিন্তা 

করিলে অনা কারণাপেক্ষা উপনিবেশানু র্তিই যে 

এই বিভিন্নতার মূল তাহা কে অশ্বীকার ফরিবে? 

এই পৌরাণিক তত্ত পরিত্যাগ করিয়া যদি ফরাশী 

ইংরাক্ষ ও আ:মরিকান বালীদিগের কথ। অনুবন্ধান 

করা যায়, তাহাতেও আমরা নর্ধাগ্রে এই নিদ্ধান্তে 

উপনীত হইব, এক মাত্র উপনিবেশ গ্রথাই নকল 

উন্নতির মুল ইহাতে মতদ্বৈধ নাই। 

+ অনীম ব্রন্জাণ্ডের যে কোন ভূখণ্ডে শাস্তি ও সুখ- 

রদ্ধি হইয়াছে, তাহার সঙ্গে নঙ্গেই সমনি লোকাধিক্া 

ঘটিয়াছে, এবং অতিরিক্ত লোকজনিত বিবিধ অন্ু- 

বিধাই মানব মনে উপনিবেশ ইচ্ছ!। গ্রদান করিয়াছে । 

তাহাতে উন্নতিশীল জাতি মাত্রেই সদিচ্ছ। প্রণোদিত 

আপন1পন অভীষ্ট সাধনে নিযুক্ত হইয়। প্রায় কতকার্য্য 

হইয়াছে । উল্লেখ অতিরিক্ত মাত্র সে, একথার প্রমাণ- 

গ্রয়োগের আর আবশ্যক নাই। একবার পাশ্চাত্য 

জাতি বিশেষের প্রতি নেত্রপাভ করিলেই স্গস্্রতঃ | 

উল্লিখিত বিষয় গ্রাতিপন্ন হইবে । 
স্বাভাবিক নিয়মে লোকাধিক্ায ঘটিয়া ছচ্ছপ্দ 

কসবস্থানের এক অন্তরায় ঘটে, সুতরাং মানব সাধারণ 
হতাধাহত হইয়! তাহা উপায় চিন্তা করে, ও অক 
ভূমি সংকর্ধণ, নুতন গ্রাধাদি পত্তন, বৈদেশিক বাণি- 

[লেই বথেষ্ট প্রতীতি হইবে, 

তাঠারদের স্কিরনংকল্প হয়। 

আমরা সামান্য জাতি বা নিম্ন শ্রেণীর কতকগুলি 

লোককে কৌশলে বা বল পূর্বাক স্িন্ন স্থানে প্রেরণকে 
উপ[নবেশ বলিতেছিনা, যে দেশে নর নারী মুখে 

« জননী জন্ম ভুমিশ্চ ন্বর্গাদপি গরীয়নী !” প্রবাদ, 

বাকোর ন্যায় চলিয়া আমিতেছে, যে দেশবামী নর 

নারী গণ সামানা দূর বিদেশে থাকিতে আন্তরিক 

'অসম্মত ॥ দেশ পর্যটন গথা মে দেশে নাই বলিলেই 
হয়, আজি বল্ প্রয়োগ করিয়া কি মেই চিরভাত্ত গুহ 

সুখরত জাতির জ্দয়ে ওপনিবেশ ভাব গ্রবেশ করান 
যায় চা! হতবিধে ! বছাদের পূর্ব পুরুষ অমুলা 
জ্ঞান ভাঙার মন্তাকে করিয়। বন্তমান. ত!রতে উপনি- 

বেশ আবাস গ্রহণ করিয়াই অধিবাসী অনর্যা জাতি 

মণ্ুলীকে বিদুরিত করিয়াছিল। এখন তাঠাদেরই 

বংশদ্দগণকে এই গামাদিক হ্বতংঘিদ্ধ বিষয় ধুঝাইবার 
নিশিত্ত কতিপয় নবাজাতির অবস্থা মমালোচন করিছ্ে 

হইবে? হায়! ইহাপেক্ষ। আর শোচনীয় খটন 

কি হইতে পারে? 

সভ্য জগতে উপনিবেশ সংস্থান ভ্বারা যেমন কত্তক- 

গুলি অসন্ভবনীয় হিত মাধিত হইয়াছে, তেমনি 

আবার পক্ষান্তরে কতিপয় শিশ্চল উদাম হীন জড়- 

প্রায় জাতির সম্ভবাতিরিক্ত অনি ঘটিয়াছে। 

অবশ্য একথ| শ্বীকার্য যে, ম্বভাবদপত্ত স্বাধীনতার 

অপব্যবহারে যে জাতি নিশ্চে্ই তাহার অমঙ্গল ও 

ক্লেশ অবশ্যন্তাবী। উপমান্থলে ভারতবাসী ও আ- 

মেরিকবাসীদিগের সুখ-সৌভাগ্য আলোচনা করি- 
অন্যত্র যাইবার 

গ্রয়োজনাভাব। | 

যৎকালে ইষ্ইণিয়। কোম্পানি ইংলভীয় গবর্ণসেণ্ট 



প্রঃ উপদিষেশ। 

দ্বারা, বনন্দ গ্রহণ করত বহি'বাণিজো নির্গত হইয়।- 

ছিলেন, এবং তৎপুর্বেও শীশ ও ইটালী এভূতি দ্রেশ 
ছুউতে গ্রৌক ও ইটালীয়ান, ওলন্দাজ, ফরাসীস এবং 
দিনেমারগণ জলপথে ভারতে পদাপণ করেন । 
ভারতের তৎকালীয় অবস্থার সহিত বর্তমান দশ! 

পর্যালোচনা করিলে মনে যুগপৎ হর্ষ ও বিষাদের 
তরঙ্গ উিত হয়। হায়! মেদিনকি অশুভ,যে দিন 

হইতে ধিরগ্নয়ি ভারতভূমির প্রতি এই উখিত জাতি 
সমূহ সতৃষণ নয়নে দৃষ্টিপাতকরত মহাবেগে আগমন 
করিয়া সোণার ভারত ওতপ্ডোত করিয়াছিল এবং 

তদানুমঙ্ষিক উপনিবেশ প্রথার বীজ উণ্ড হইয়াছিল। 

লোক সকল প্রথমে বহিবাণিজ্যে অনুরক্ঞ হইয়া 
উপনিবেশ বান মংক্কল্প করে, অল্পব্যয় অল্লায়াশে 
সবর্ণপ্রসুড়মিতে সুখসাচ্ছন্দের যচ্ছলতা দেখিয়াই 

লোক নাধারণে একদা বিমোহিত হইয়া যাঁয়। এবং 
সেই মোহন ভাবই তাহাদের হৃদয়ে প্রস্তরাক্কিতের 

ম্যায় রহিয়। উপনিবেশ করিতে বাধা করে; নিশ্চিন্ত 
নামাজিক অবশ্থান, অসাধারণ সৌভাগ্য মুলক যে 
জাতীয় স্বভাবদত্ত ক্ষমতায় তাহাতে অধিকার হইয়। 

রহিয়াছে, দুর্ভাগ্য ক্রমে যদি তাহারা উদ্যম শুন্য 
২ইয়। বলিয়। থাকে তবে তাহাদের দ্বারা কিরূপ 

আশা করা যাইতে পারে ? 

আর একবার ভিন্ন দিকে নেত্র সঞ্চালন কর, 
নব আমেরিকবাসীগ্রণের অভ্ভাদয় পর্যযালোচনা 
কর, কোন্ পুর্বরুত পুন্যবলে ফৌভাগ্যজনিত মাকিন 
বাসীগণ বর্তমান অবপ্থায় উপনীত হইয়াছেন ? লর্ড 
ওয়াশিংটন কোন্ মন্ত্র গ্রনোদিত হইয়া জাতি সাধা- 

রণ মধ্য একট হলস্ুল পাড়িয়াছিলেন; আপনাদের 

শ্ত্খলিত অবহ্থার সহিত কিরূপ কৌশলে সংগ্রাম 
ক্রিয়া উপনিবেশ দেশে স্বাধীনতার ধ্ঙ্কা উভ্ভীন 

' করিয়া ছলেন একথার 'কে উত্তর প্রিবে? এক মাত | 

বহি ।ণিজ্য প্রিয়তাই ফি স্বাহাদের মনে উপদিবেশ 
-বাধেচ্ছা। অপর্ণ করে .নাই ? এক্ষণে উতুঙ্জগত এই 
গতির . সাগডাহিক -ব দৈনিক উন্নতি বিস্কারিত 

২হধবসত 

নেতবে অবলোকন করিতেছে ! 'এ.কাহার বলে? 

এক মাত্র বহিবাঁধিজ্ঞা বা উপনিবেশ প্রথাই নব 
আমেরিকায় সকর্ল সৌন্ডাগ্যের মূল। একথ! 

কে নম্বাকার করে? 

বর্তমান জগতে যে জাতি আপনার উন্নতি বা 
সুখ মৌভাগা চায়, তাহার! সর্বাগ্রে গৃহের মায়া 
পরিত্যাগ করুক । সকল উন্নতির মুলীভূত জ্ঞান 
অর্থোপার্জনে দেশান্তর গমন করুক । বহিবাঁণিজা 

নঙ্কিলে “আপন গায়ে কুকুর রাজা” দেখাইলে কি 

হইবে 2 যাহাদের সহিত ভীছাদের নিকট সম্বন্ধ 
অগ্রে তাহাদেরই নাহাষ্যে দূরবাণিজ্যে পারত হওয়া 
আবশ্যক । পরে ক্রমশঃ অবলম্থিত উপায় গ্রহণ করি 

বেন, হায়! ফি দুর্ভাগ্য ! ভারত জাত তুলা, রেশমু, 
পাট প্রভৃতি রূপান্তর গ্রাপণ্ত হইয়া এই দেশেই বিংশতি 

গুণ ব্ল্ধি মূলে? বিক্রীত হইতেছে, অন্ততঃ কিয়ৎপরি- 

মাণে দেশীয় ফোক দ্বারা এই সকল দ্রব্য বিদেশে 

প্রেরিত ও বিমিময় হইলে কীদ্বশ উপকার হইতে পারে, 

ইহা কি এ দেশের ধনবান্গণের কল্পনাতেও ধারণ! 

হইবে না ? আপার কবে এ নকল বিষয় আলোচিত . 

ও কাধ্যে পরিণত হইবে 5 উচ্চ শিক্ষা ও কর্মক্ষমতার 

খাহা কিছু অভাব আছে কার্য বিশেষে লিপ্ত হইলেই: 
পূরণ হইবে, অনেকে উপনিবেশ প্রথাকে একটা / 

কথার কথা বা করিলেই হইল ভাবিতে পারেন, 

কিন্ত চিষ্তাশীলদিগের ইহা গুরুতররূপে আলোচন। 

করা চাই। অর্ধাগ্রে সুশিক্ষিত জনগণ মিলিত 

হুইয়। একী সমিতি করিতে হইবে । মধ্যে মধ্যে 

তাহাদের অধিবেশন হওয়া চাই ! তাহাদের মুখ- , 
পত্রস্থরপ একখানি সাময়িক পত্র কতিপয়, উপযুক্ত ও . 

অনুরক্ত ব্যক্তির হত্তে সম্পাদনের ভার দেওয়া 

উচিত। এবং এতৎসম্ধীয কতকগুলি ভিন্ন 

জাতীয় সংগৃহীত: উপায় ও গ্রস্থাদি সংগ্রহ করা 
কর্তবা, সভা হইতে একটা ' বহির্বানিজ্যের শাখা 
সংস্থাপন'করণানস্তর তদ্বারা' জয় ক লেজিটেছ্য 
কোম্পানি নামে অভিহিত হই দেশ বিদেশে 



জাতও জবোর বিনিময় ও ও ক্রয় বিক্রয়ের প্রয়ো- 

জন। অনন্তর সহযোগী বিশেষকে বাণিজ্য জ্রব্য 
সহ সাধারণ আয় হইতে পর্যটনে প্রেরণ করিতে 

ব। সকলেই নিজ নিজ কর্তব্য পালানে অনুরত 

উবে, উপযুক্ত বোধ করিলে দেশ ভেদে আচার ব্যব- 

ঠার রীতি নীতি সামাজিক অবন্থানের সছিত দেশের 

নসর্গিক শল্যাদি বাণিজ্যের তাবৎ ববত্বাম্ত মূল সভার 
(াগজে প্রকাশিত হইবে । অধিবেশনে তৎসম্বন্ধে 

শ্বাধাদোষ বিচারিত হইযে। সমর্থ হইলে পর্যাটক 

জছামত সহযোগী সংগ্রহে তৎপর হইয়া বিভিন্ন 

স্থানে শাখা সভা করিতে পারিবেন। এই সকল 
কার্য যথারীতি দীর্ঘকাল নম্পন্ন হইলে বিশেষ ফল 
ঝা যাইবে । 

/ এই কার্যে স্থানীয় সুশিক্ষিত ও সম্বা্দপত্রের 

)সম্পাদকদিগ্ের সহানুভূতি বিশেষ আবশ্যক ; অন্ততঃ 

: প্রতি মানে তাহারা উপনিবেশ সুত্রে দুই চারি পংক্কি 

৮৬ স্বীয় স্বীয় পাঠক গণকে উত্তেজিত করিবেন, 

টনি বাণিজ্য বা বহির্বাণিজ্য নম্বন্ধে অবরুদ্ধ পথ 

| ক্কহীন ছা হইবে) তাহাতে যদি সমধিক 

কলেরা । ৪৫ 

অর্খেব প্রয়োজন হয় তাহাও করণীয়। 

উপসংহার কালে বক্তবা এই যে কেছ কেহ যেন 
এক পুরুষে একদাই পরম্পয় সকলকে লইয়াঁ উপ- 
নিবেশে প্ররত্ত না হন। তাহাতে কোন স্থায়ী ফল 
হইবে না। প্রথমে কোন উপযুক্ত স্থানে কিছুদিনের 
নিমিত্ত বাণিজ্যার্থে গমন করত পরে তথায় কৃষি- 
কার্যের অনুষ্ঠান কর, যখন দেখিবে অনেকদিন 

স্বদেশ বিদেশ যাতায়াত, পরে কেহ কেহ ম্বত প্ররন্ব 

হঈয়। স্বদেশে পুনরাগমন করিতে অনিচ্ছক হইবে 
তখন এক বিধিবদ্ধ নিয়ম অবধারণ করা চাছি। এই 

কার্ধো বছ অর্থের প্রয়োজন । দেশীয় ধনিগণ ব্যতীত 

কে ইহার সহায় হইবে? তাহাদের কিয়দংশ অর্থ 
উপযুক্ত ক্ষেত্রে দান দ্বারা ভবিষ্যৎ বংশীয়ের একটা 
পরম মঙ্গলময় কার্যোর স্ুত্রপাত করিয়া! যাউন, এই 

অনুরোধ । আমর! এই পর্য্যন্ত যাহ বলিবার বলিলাম । 

চিত্তরঞ্রিনী পাঠকের অনুরাগ দেখিয়া আবার কিছু 
বলিব* । 

কলেরা | 
কলের] যে কি, তাহ। আর বুবাইয়! বলিতে হইবে 

না। ইহার নাম শুনিলেই আবালর্দ্ধ সকলেরই হৃংকম্প 

হয়। আদে৷ এই ভয়ঙ্কর রোগের উৎপত্তি কোথায় 
[রু রূপে হইয়াছে তাহ! লইয়া অনেক মতামত দেখিতে 

পাওয়। যায় । কোন কোন ইউরোপীয় চিকিৎসক 
বলেন যে ইহা সর্ব, প্রথম ১৫০৩ খৃষ্টাব্দে কোচিন 
বাজের টসন্য দল মধ্যে প্রকাশ পায়, তদনম্তর ক্রমশঃ 

সৃথিবীর সর্বত্র বিস্তত হইয়! পড়িয়াছে । উল্লিখিত 

মতটা ভ্রমাত্বক' এ কথা বলিলে*আমিই সকলের নিকট, 
ঈপহাসাম্পদ হইব । কারন যখন অনেক পুরাতত্ববিৎ 

পণ্ডিতের মস্তিষ্ক আলোডিত হইয়! ইহা সিদ্ধান্ত হই- 

[ছে তখন ইহা যুকিতে না আসিলেও অগত্যা! বিশ্বান 

দু উচি। | বিশেষতঃ হোমিও প্যাধিক. চিকিৎসক : বো কলে সফল হয় ন1। 

শ্রীযুক্ত বাবু বসম্তকুমার দত্ত মহাশয়ের সম্পাদিত 

“চদৃশ চিকিৎস। সার” নামক গ্রন্থে উক্ত মতটী সাদরে 

গৃহীত হইয়াছে দেখিয়! সমধিক ঢঃখিভ হুইলাম। 
০১" পর এ সা 

* কিছু দিন পুর্ব কলিকাতা রাজধানীস্থ কতিপয় বন্ধুবর্সোর 

অনুরোধে এই প্রবন্ধ লিখিত হয়, বলিতে কি বৎক'লে ই 

লিখিত হইয়াছিল তখন অনুরোধকারী বন্ধুগণ বাঙালির 
উপনিবেশ নিতান্ত অনিবাধ্য বোধে প্রথমে গুগ ভাবে একটী 
দলবছ্ধও করিয়(ভিলেন, কিন্তু হঃখের বিষয়, এক্চপে পূর্বোক্ত 

বান্ধববর্থ কৌমার অবস্থা পরিত্যাগ করিয়! গৃহী হইয়। আর 
উপনিবেশ বা) বিদেশ গমন সম্বন্ধে কোন উচ্চবাচ্য করেন 

আমর আনি সে সময়ে তাছার। উপনিবেশার্থ লাগর 

্বীপ। য় ফরিতেও উদ্যত হইয়াছিলেন, কিন্ু অকাল চে! 

ঢ্ঃ নং 



| ৪৬ এ | 

[রিনি বমধু পিপান। 
শুলোভ্রমোদ্ধে্টন জন্ত দাহাঃ | 
বৈবর্ণকম্পে। হৃদয়ে রুজশ্চ 

 তবন্তি তন্যাং শিরলশ্চ ভেদঃ | 

ভাল দত্ত মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি তিনি যে গ্রন্থ 
হইতে এই ক্লোকটী উদ্ধৃত করিয়াছেন দেই নিদান 
নামক গ্রন্থ কত প্রাচীন কালের তাহা কি একবার 

অনুধাবন করিয়াছেন? বস্ততঃ নিদান গ্রন্থ খানিও 

মুল নহে, ইহা ভিন্ন ভিন্ন কয়েক খণ্ড মূল গ্রন্থের 
সংক্ষিণ্ড সংগ্রহ মাত্র, গ্রন্থকার প্রথমেই বলিয়াছেন যে 

“ ইদানীং চিকিৎমকদের উপকারার্ধে নান! মুনির 

বচন হইতে সংক্ষেপে এই রোগবিনিশ্চয় নামক গ্রন্থ 

গংগৃহীত .হইল, ইহাতে নিদান, লক্ষণ, উপদ্রব ও 

অরিষ্ের (ম্বতা চিহ্রের) বিষয় বার্ত আছে ” । যথা-_ 
নান! মু্ননাৎ বচনৈরিদানীং 

সমাসতঃ সন্ডিষজাং নিয়োগাৎ ॥ 

সোপদ্রবারিষ্ট নিদান লিঙ্গ 
নিবধ্যতে রোগ বিনিশ্চয়োয়ং | 

চর়ক শুজ্রত বাভট প্রভৃতি যে নকল প্রাচীন 
গ্রন্থ অবলগ্ধনপূর্বাক নিদান সংগৃহীত হইয়াছে সেই 
সকণ্র গ্রন্থ কত পুরাতন কালের তাহাও অনুধাবন 

কর। কর্তব্য । কণিত আছে বাভট নামক একজন 

প্রদ্ধা চিকিৎসক মহারাজ যুধিষ্টিরের যমভাসদ 

ছিলেন, ইহার কৃত “অগ্াঙ্গ্দয় সংগ্রহ” নামক 
গ্রন্থেও কলেরার বিষয় বর্ণিত আছে। এখন দেখা 

যাউক মহারাক্ঞা বুধিষ্টির কোন্ সময়ে রাজস্ব 
করিয়াছিলেন । কলিধুখের পূর্বে ষে কুরুপাগুবের 
আবিষ্ভাৰ হইয়াছিল তাহাতে কাহারও তত. সি নাই! 

কলিযুশের ৪৯২$ বহনর অতীত হইয়াছে পাও: বা ও. 

বাভটাদি. সভাষদ্খণ কলির প্রারস্তে বর্তমান ছিলেন। 

অতএব খষ্টান্দের 'যৌড়খ শতান্দিতে যে বিস্মচিকা | 

প্রথম প্রাছুুৎ ত হইয়াছে একখ! বা নিতান্ত অশ্রেদ্ধেয়ও 

,শ্ধধড়ী ও বহুকালের আবিষ্কৃত । 
উল্লেখ আছে । যথা ::.. :... 

| [হর ঠা 

জান্তিমূলক | 

'বিশ্ৃচিকা কেন, প্রায় অধিকাংশ টিটি প্রথহ 
প্রাদুর্ভাব কাল নির্ণয় করা অতান্ত কঠিন । কে বলি) 
পারে, জ্ব্ন, অতিসার, গ্রহণী, অর্শ প্রভৃতি রোগ কো 

মময়ে প্রীথম প্রাদুভূতি হইয়াছে? পাঠক, তুমি চিন্ত 
করিতেছ যে অন্য রোগের কথা যাহাই হউক ডেঃ 

স্বরের প্রথম প্রাদুভাব-কাল নির্ণয় করিতে পারা যা 
কিন্ত নেটি সম্পূর্ণ ভরম। ডেঙ্ছু ম্বরেরও প্রথম উদ্ভূ 
কাল কেহই নির্ণয় করিতে সক্ষম নহেন। কে বলি. 
পারে যে পৃথিবীতে মনুষ্য জন্মকালাবধি ইতপুঝে, 

কন্মিনকান্নে ডেঙ্গু জ্বর দেখ! যায় নাই। ডাক্তার গণ 
ডেঙ্ুকে প্লেডৃফিবর বলেন । ডেঙ্গুর ন্যায় আর 
একপ্রকার শর আছে যাহাতে শরীর কুষ্টবর্ণ হইয়। যায় 
তাহাকে বুঃঁকফিবর বলিয়! থাকেন । হআজাধিক বতলর 
পুর্বে ভারতীয় বৈদ্য চিকিৎনকগণ এই রেড্ফিবর ও 

নাকফিবরের বিষয় যে বিশেষরূপ অবগত ছিলেন 

নিশ্নলিখিত ক্ষুদ্র রোগোক্ত“জাল গর্দভ”রোগের লক্ষণটি 
পাঠ করিলে তাহ! প্রতিপন্ন হইবে । যথা।_- 

পিভোৎকট। স্ত্রয়োদোষ! জনয়স্তি ত্বগ্কাজিতাঃ | 

শ্যাবং রক্তং তনু,শোথামপাকং বহু বেদনং || 

বিপর্পিণং সদাহঞ তৃষ্ণাম্বর সমন্দিতং | 

বিসপ-মাহু অ্তৎব্যাধিমপরে জালগ্দভ 1 
বিগত ডেঙ্ুত্বর প্রকোপ কালে কলিকাতাস্থ জনৈক' 

বৈদ্য নীলরক্ষ ও পটোল মুল, বাটিয়া স্বতের সহিত 
মিজিত পুর্বক ডেঙ্গু বরের বেদনা নিবারপার্থে-প্রলেপ 

বাবহার করিয়া! সম্প রূপ মফলত| লাভ করিয়াছিলেন । 
বস্ততঃ এটা ডেঙুস্বরের অদ্বিতীয় বেদনা নাশক ওষধ 
বলিলে ও অতযাক্তি হরর না। শুনিতে পাওয়া ষায় যে 
“প্রাগুক্ত বৈদ্য মহাশয় উলিখিত ওবধণী স্বাবিচ্চ ত বলিয়া 
তৎকালে স্পর্দা গুকাশ করিয়াছিলেন কিন্ত এই 

নানি ইহার 

মীলী পটোল মুলাভ্যাৎ জট ঢা বেপনং, হু 

জাল গর্দভরোগেতু সদা হস্তিচ বদনাম ৰা. 



 শরচিকিনী। 

িত না থাকিত তাহ! হইলেও এরূপ কদাচিৎ বল! 

ইতে পারিত না যে ইততপূর্ধে কন্মিনকালে এ রোগ 
প্রাদুর্ড ত হয় নাই। অতএব বিন্ুচিকা কোন্ সময়ে 
কানু দেশে গ্রাথম গ্রাদুভ্তি হইয়াছে তাহ! নির্ণয় কর! 
হ্প্ পণ দুরূহ সুতরাং তদ্দিষয়ে ক্ষান্ত হইয়া! ইহার হ্েভু, 
টারুতি ও নিবারণের বিবয় সমালোচনে প্রবৃত্ত 

| বইলাম। 

০. বিশ্ুচিকার প্রথম পাছুর্ভাব-কাল নির্ণয় 

ই"দপ দুংসাধা ইহার হেতু নির্ণয় করা ও ছে. 
1 

নে ৬ /রূপ 
ণঁ ৬ ই হ্ গ%ত আজ পর্ষান্ত কেহই ইহার প্রন ভে 

নে 

/ 1 
ডা 

কমিন। 

স্থির করিতে পারেন নাই। যদিও ইদ্দানি 

ক্লোন ১উরোপীয় পি এক প্রক।র জী 

নিদান বলিয়া নির্দেশ করেন বটে, কিন্তু; 
ই [তের বিরোধি । চার! ম্যাডেরা লাম বিষাক্ত বাম্পকেই কলেরার নিদাননির থকেন। 

অপিচ ইহার! স্থ রহিত 
খাকেন যে জীবাণু পৃথিবীর 1ংশেই ব্যাপ্ত ছইয়। নীহিয়াছে। জলে স্থলে, বাধ্য ও জীব-শরীরে সর্বা 
হই ইহাদের অধিঠান। এন একার দ্রবা 'পচিসে ]কুতিক নিয়মে তথ্ম 

/ 

ূ টের উৎপত্তি হয় স্ুতর!ং 
যালেরিয়। নামক ক! 
কছুমাত্র প্রতিবন্ধক" 

বা্পে কীটাণু জন্মিবার 
দু হয় না। বদর্ধয জলেতে 

চরাচর যে নকর্পুটানু দষ্ হয় & নকল কাঁটাণুকে 
'কীশলে জল হু অপনারিত করিতে পারিলে ও 

1 বিন হইবে না। বরং এরূপ 
কিলে কিছুকাল পরে পুনরায় তাহাঁতে 

| সুতরাং কদর্ধ্য পদার্থকে পীড়ার কারণ 
0 জাত জীবাগুকে (রাগের হেতু বলিয়! 

শ্দাপি সঙ্গত নহে। 
্ (8 885 ৪৭, 2০৫ ৪৫7 82) এক প্রকার 

স্বিংস্যা্লেরিয়া বিষাক বাপ হইল তবে. 
টজিধিষ্ঠান, কিরূপে সন্তবে £ 'এ বখার | 

 ষাদ বেদ্য গ্রন্থে ডেঙ্গু ম্বরের বিষয় কিছু মাত্র 

| আক্রান্ত 

. র | অজীপেন: ড1ধধ কায়ণ 
খাৎ মন্দ বাচ্গু। অনেকে জিজ্ঞাসার সস 

7 অভি সহজ, বিষমধোও সমখ্য়' সম. 
£ প্রকার কীট দ্ হয়, প্রাচীন টদ্য. টিকি 
& াকে বিষক্তিমি বলিয়। ব্যাথ্য রাঃ 
/ ২ কাঠবিষ এক ্যানে অবদ্বপুর্বা ক) ফেরি 
/ কিছু দিন পরে তগ্ধো কতকগুলি ক্রি. 

/দখিতে পাইবে, আম্চর্যোর বিনয় এই যে, ষে বিষি 

/ 

/জীবের প্রাণ সংহারক গেই বিষে এ ক্রিমিগুলির 
দেস্থ্র পুষ্টি সাধিত হইয়। থাকে। অতএব ' বিষার্ত 
বাস্পে জীবাণুর অধিষ্ঠান কিছুমাত্র আশ্চষের * বিষয় 
নহে ॥ | 

যদাপি প্রথমোক্ত পণিত গণের মতানুসায়ে 
এরূপ বলাযায় যে “ম্যালেরিয়া জীবাণুব নিদ1ন 
হইলেও কলেরার নিকট কারণ & মকল জীবাণু ॥ 
সতরাৎ ম্যালেরিয়াকে কলেরার নিদান না বলিয়! 
জীবাণুকে বলাই সঙ্গ৬'তাহ। হইলে ইহার ই] অপেক্ষ! 
আর একটা মুখ্য হেতু নির্দেশ কক যাইতে পারে 
সেচীর নাম অঙীর্শ। সুগ্রাসিদ্ধ হোমিওপ্যাঁথিব; 

স্কিতমক শ্রীযুক্ত বারু মহেন্দ্রলল সরকার 1.1) 
: বাশয়ের মতেও অঙীর্ণই কলেরার প্রধান কারন, 
“বং বচর[চর প্রত্যক্ষও কর! যাঁয় যে অজীর্ণ বাতীন্ত 

প্রারই কলের! জন্মে না, সুতরাং জীবাণু, ম্যাপে 
রিয়া প্রভৃতি অজীর্ণ রোগের হেতু হইলে ও অনগীণকেই 
বিন্ুচিকার হেতু বলাই বিধেয়। ূ 

আঅমেকে বলির থাকেন মে“যে সময় ওলাউ$। কোন 
শগরে বা গ্রামে অতি ভয়ঙ্কর রূপে প্রবল হয় তখন 
একজন লঘুপাক ভ্রপ্য ভোজনশীলও রোগে 

হয়, আবার যথেচ্ছভোজনকার'কেও 
সচ্ছন্দ শরীরে কালাতিপাত করিতে দেখা যায়'” | 
কিন্ত এরূপ ঘটনা অতি বিরল । ফলতঃ কেবল যে 
আহারের দোষেই অজীর্ণ হইয়া থকে এরূপ নহে, 

আছে, অনুসন্ধান করিলেই 
হুররিভীতি ছইবে যে, এ লঘু দ্রব্য ভোজনকারী অরূপ কৌ অবৈধ কার্ধ্য করিয়াছে যদ্বারা উস্ছার অজীণ _ খটিয়াছে,  আবার/ যাহার অগ্নি প্রবল, 














